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D E ASSESSORIA JURÍDIC í DATA: 03.01.2017
PARA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO Contratação empresa Pu «licação
CM n" t?£ /l7

Senhor Presidente,

Solicitamos auíori -: cão para contratação de empresa especializada em

publicações di atos judiciais em Diárít de Justiça, visando facil i tar e garantir segurança no

acompanhame o das açòes judiciais em q 12 a Metrobus f igura como parte.

O pleito em questã dcve-se ao fa to de que a contratação ora existente, para

tal finalidade, irá a vigência expirada no vóximo dia 29, sem a possibilidade legal de prorrogação.

Para tanto, encai inhamos em anexo, as propostas e Certidões de

Regularidade iscai e Trabalhista de 03 (rês) empresa , enfatizando que a empresa Ultimatum

Tecnologia & 'arketing Jurídico foi a qi : apresentou < • nenor valor mensal, qual sejn, R$ 60,00

(sessenta reais

Sublinhamos, sem j tejuízo de ul tei iur manifestação do Assessor Jurídico com

atribuições esj .cíficas nos procedimentc licitatórios, c | u < a contratação cm tela subsume-se ao

previsto no ai . 29, II, da Lei Federal n 13.303/16, orr. r.izão do seu valor, motivo pelo qual é

dispensável n ( -aliznção de licitação.

Desta forma, caso i-tori/ado, reci mendamos a autuação e remessa à CPL -

Comissão Pern anente de Licitação.

Sendo só o que ter os a tratar no irmento, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

AUTORIZO NA FORMA DA LEI

Istenio Primo
Ass ísor Jurídico-Ch< fé

i-Us Brageí MachaÁo ' \ 23.95(
Presidência

METROBUS
JAL^Ow âojj-^^ & O, .

Silvia Lúc Teixeira Gonç l -es Nunes
i -sessora Jur ídica

Mel : bus Transporte Coletívo S/A-Ru. F-atriarca N°299 Vi . hegma - Goiânia GO Cep 74.453-610



:
Silvia Nunes <juridicametrobus .com>

Proposta
1 mensagem

Pedro Júnior <pedrojuí or@ultimatum.com.br>
Para: Silvia Nunes <jurii cametrobus@gmajl.com>

Bom dia, Dra Silva!

Conforme falamos, se tue anexa proposta.

Estou a disposição e jguardo seu contato.

Obrigado.

19 de dez em

ultimai im

Pedro Junío

623412-0413
ultimatum.cor Ur

O © C
Em 19/12/2016 08:43. ililvia Nunes escreveu:

Bom dia, Sr Pr. l -o,

Solicito a gei :leza de encaminhar proposl de valores e forma de pagamento para os serviços
abaixo descritc

Att,

Publicac ies de atos judiciais do Diári de Justiça do tsiado de Goiás (DJE) e Diário de Justiça
da Uniã< ;DJU) referentes ao Primem 3rau de Jurisd<;í 3 Estadual (Justiça Comum e Juizados
Especiíi i). Varas do Trabalho, Tribun l de Justiça, Tribu ia1 Regional Eleitoral, Tribunal Regional
do Trab lho - 18a Região, Tribunal í cgional Federal - 1a Região, Supremo Tribunal Federal,
Superioi Tribunal de Justiça e Tribuna Superior do Trabalho.

Silvia Nunes

Assessora Júri ! ca

62 3230 7504



—1 PROPOSTA COMERCIAL UNIQUE Metrobus pdf
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.

ultimgtum
• > l < i . : ' t ing jurídi o

Net One 1 ícnologia da Informação

CNPJ:02,64I CIO/0001 24
Rua 85, 54.! . . Oeste Salas 101 a 107
Goiânia-GC :EP: 74080-010
Fonm: 62 3« ' - 0413 - 62 9 9848 - 3841

Propo ;ta Comercial

Resumo do objetivo da proposta:
UNIQUE. - Publicação Eletrônica
[H Empresa/Grupo
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO

M Responsável pelo recebimento
Silvia Mu ics

9 Endereço
Goiânia GO

C l:ont]
62 1ZÍU 75.04

Í3 =• -ITMÍI
juridka 'Tietrobus@gmail,com

O Solu ;ões Recomendada s

Ue j c ore .* com er.trcvisia c análi E das nr "s ! cês do cliente, oferecemos a
solução i sllQUE. Com a renome ia UNIÇLJL, i;c-á possível que você organize
todas su s publicações, prazos e andamentos orocessuais de forma segura e
prática.

Sen -fícios

Re lebimento das notificacc es diretamente no e-mail;
Recebimento das notificacc -::S dentro do ocrtal;
He dtórios personalizados í estatísticnr;
Atualização automática cor :orme a publicação no Diário de Justiça;
A# andamento dos prados <: )m margem cie segurança;
Ce :astro rápido e simples \i clientes e coritatos;
Atendimento a todas Unidí :es Federarív.ss.
6t ~co com mais de 2000 p i;as procesbu 3i:,;
SL :-orte: otendirie Tr \-- :,à e inail, peie1 s.síc-na ou telefone;
Se. ;uro exclusivo de respor ;abilidacie c;1;,] ontra perda de prazos
(lir litado te / - : r r rir í pólic vigente') *

* C iegu o cie responsabilida' c civit só posst. i t/alidade após assinado e
de olvido o contrato á Ultimi rum.



$ Valor do projeto

uu
Empresa

MÍ; -ROBUS GO

inomes

01,. 01(GO)

Itd de UFs Valor Mensal

R$ 60,00

Jornais pesquisados em cada esl ido: JF, TJ, TRK, TRT, STF, STJ, STM, TRF do
estado e1 n quectãn

Dati para implementai íío do(s) servfco(s):

Em até ^ hon? ap*r; aprovação/, utorízação.

lerrno de Aceite ttn J rrjposta

Pelo pré ;ente termo de aceite autorizamos a implantação dos serviços
contido; na descrição dessa pi aposta e nos comprometemos a assinar
e devok ^r o contrato firmado : ue será enviado posteriormente e
devolve também ? cópia do t inprovf»"*-« ̂  : pagamento sob pena de
cancelai ^ento do serviço em n ^çsoç *=i »

Nome e assinatura do Resoon1 nvel:

/ /
' ior
irr .

Skype. p: r lrojt.M >r. i ,• • ' i •
Fone. (ò,: S412-U4IJ
Data 19' ' •'' 'i •

jíi ^ T fe/T' ^•.ili:lcir)f de -'n -1:a^ o rrf/V c/e sua p/n,1 s<:o.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Feder* do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO J DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAJS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NET Ol E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 02.646.010/0001-24

Ressalvado o c-ireito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito pass /o acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1 rnnstarr débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

; suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n- 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
ncíigo Inbutário Nacional (CTN) ou objeto de decisão judicial que determina sua

descons i-eração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não con tam inscrições em Dívida A vá da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme dispi sto nos arts. 205 e 206 do < TN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimen ^ matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgão e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PG N e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a1 'd1 do parágrafo único doar 11 da Lei 028.212, de 24 de julho de 1991.

ceitação d< íía certidão está condicion da à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
•^htt ://www.receita.fazenda.gov.. •-> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitid gratuitamente com base na -ortaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:C 1:14 do dia 30/06/2016 <horí. e data de Brasí!;a>.
Válida até 27/1 /2016.
Código de cont Dle da certidão: D702.B578,: 3DD.OCCO
Qualquer rasur; ou emenda invalidará este c .oumento.



CAI\A^^^•i^^^^HB •• i*O*^^ f̂c ^^^^^^m
CAIXA ECONÕMíCA FFDFRAL

Certificado de Regularidadt do FGTS - CRF

Inscrição: 02646010/0001 24
Razão Social: NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Nome Fantasia:uLTiMATUM GOIÁS TECNOLOGIA JURÍDICA
Endereço: R 85 100 QD F i' LT 10 SOBRE / SETOR SUL / GOIÂNIA / GO /

74080-010

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art
7, da Lei 8.036, de 11 de moio 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: 25/12/2016 a 23/01/2017

Certificação Número: 20161J2504165180820041

Informação obtida em 09/01/2017, às 10:04:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



l»ttps://webmail.goias.gov. br/zimbra/h/printmessage?id=2 8 3

'

Zimbra snunes@metrobus

Re: Solicitação de proposta

De : Aviso Urgente - Patrícia F amos Seg, 12 de Dez de 2016 17:09
* patrícia.comercial@avis.->urgente.com.br> ^ anexo

Remetente : fratricia comercial
< patrícia.comercial@avis )urgente.com.br>

Assunto : Re: Solicitação de propoí :a

Para : Silvia Lúcia Teixeira Gont alves Nunes
<snunes@metrobus.go.c ;v.br>

As imagens externas não são exibidas Exibir as imagens abaixo

Prezada Dra. Silvia,
Boa tarde!!!

Conforme solicitado, segue em ane <o a nossa proposta comercial.

Para formal zacão da assinatura, gentileza nos informar os dados abaixo:
Nome/Razão social para faturamento
CPF/CNPJ:
Endereço Coi ipleto:
CEP:
E-mail(s) par i remessa das publicaçc ;s:
E-mail(s) par i remessa do boleto:
Telefones de :ontato:

Qualquer eve dualidade me coloco à lisposição,

Atenciosa me^ te,

Patrícia R; mós Aviso Urgente
Agente de r egócios
S (62) 401 ! 7496
S 0800 211 7489
("avisourge ite_agnegocios02

De: "Silvia Li cia Teixeira Gonçalves í unes" <snure;:@metrobus.go.gov.br>
Para: "patric a comercial" <patricía.í: jmercial@avisourgente.com.br>
Enviadas: S 'gunda-feira, 12 de dez> mbro de 2015 11:16:13



Ximbra Intp.s: \\ehmail.goias.gov.br/zimbra/h/printnies5a^e?id-283!

Assunto: Solicitação de proposta

Bom dia, Sra Patrícia,

Solicito a gentileza de encaminhar proposta de valores e forma de pagamento
para os serviços abaixo descritos:

• Publicações de atos judiciais de Diário de Justiça do Estado de Goiás (DJE) e
Diário de Justiça da União (D~.<U) referentes ao Primeiro Grau de Jurisdição
Estadual (Justiça Comum e Juizados Especiais), Varas do Trabalho, Tribunal de
Justiça, Tribunal Regional Eleitc^al, Tribunal Regional do Trabalho - 18a Região,
Tribunal Regional Federal -• l1- Região, Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho.

Att,

Silvia Nunes
Assessora Jurídica
(62) 3230 7504

METROB JS TRANSPORTE COl ETIVO.pdf
372 KB

de 2



AVI ÍOURGENTE
O ad ngado corno prioridade.

PROPOST .COMERCIAL DE SERVIÇOS

Goiânia (GO), 12 de Dezembro de 2016.

À
METROBUS " RANSPORTE COLETIVO S/ \c Dra. Silvi i Nunes

Assessora Jurídica
(62] 3230 7504

Prez, ido Doutor,

Estamos propondo a V. Sá. a o ntratação de uma assinatura para prestação dos serviços
especificado abaixo, nos termos e condições seguintes:

1. CLIPPING DE DIÁRIOS DE JUSTIÇA
Serviço de Remessa de publicações judtdais via INTERNET, relativas a processos originários das
Justiças Estadual, Federal, Eleitoral, Milhar e Trabalhista dos Estados de GOIÁS, em trâmite nas
diversas Instancias, inclusive nos tribunais superiores, extraídas dos respectivos Diários de Justiça,
desde que figurem como partes ou advogados, em conjunto ou separadamente, os seguintes nomes:
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/ A.

2. CLIPPING 1 10 DIÁRIO OFICIAL DA UN 4o

Remessa de publicações via INTERNET, extraídas mediante leitura do Diário Oficial da União, desde
que nelas figi -em os seguintes nomes: M* TROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

As publicaçõi f serão disponibilizadas nc site http://www.avisourgente.com.br nos formatos Adobe
PDF®, página HTML, arquivo XML e MS EXCEL, no dia da divulgação ou da publicação dos respectivos
Diários de Justiça e por meio do aplicativi mobile luris Mini, compatível com smartphones que rodam
sistemas ope, -ademais iOS® 7 ou AndrHd® 3.0 e posteriores, ficando sempre disponíveis ao(à)
Contratante í js publicações das últimas 6 ) (sessenta) datas para consulta, impressão ou importação
através de s<;us dados exclusivos de ac sso (número de usuário e senha) fornecidos pela Aviso
Urgente.

As referidas • ublicações serão ainda em í:das diariamente por correio eletrônico, a partir da conta
rccortes@avi';ourgcnte. com.hr, desde qt- í sejam i n d i c a > J < - s os c-mails necessários para esse fim,
ficando a AVI: O URGENTE isenta de quai: :}uer responsatulidades ou prejuízos financeiros por e-mails
eventualmen ^ não recebidos pelo respet i'o servidor de c-:nails de destino.

DO PREÇO - Para prestação do serviço m ; termos desta proposta, o Contratante pagará mensalmente
à Aviso Urgei.te o valor de R$ 83,26 (oit i ta e três reais e vinte e seis centavos), por meio de boleto
bancário.

1'ágma l (k- 2
Central de Atendín MIO Deportam t n Ojmcr M! Departamento de Cobrança

6J 4013 .'489 ( '00 210 M89 W 4013 7 1 /.Tip^Af. ' c.,! KJ l - '-1 1 6.» 4U1 í A1S1 /apSAO M 82 51 4141
iVtiirf.-' -,'• ..... u; •••-•}> 'S J'li>s • '• ' • ' • ' • - • ~yn N

Rus Dr. Olínto Man ) Ppr̂ ira n'J 1.16S. íptor -Sul. CFP 7<H - -O60 doiíinf̂  -- (.-•'} \ -. rgente.tom.br H /avisourgentejuridiCO



AVI SÓ URGENTE
O ad- cgado como prioi id.tde.

DA FORMA DE PAGAMENTO - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal
eletrônica e respectivo boleto bancário, i om vencimento sempre no dia 05 de cada mês. Sendo o
primeiro vencimento em 30/01/2017.

DO REAJUSTt'' - Os reajustes de preço st vío cfctuados anualmente com base na variação do IGP-M
(índice Geral de Preços de Mercado) da Fí.Mdacão Getulío Virgas/RJ, acumulado em 12 (doze) meses,
ou outro indcxador económico.

DO CANCELAMENTO - A assinatura prJerá ser cancela Já por solicitação do Contratante, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dia.;, mediante pagamento de débitos porventura existentes,
originados desta contratação, ou por falta de pagamento da prestação de serviços com atraso superior
a 30 (trinta] dias do vencimento.

DO EFETIVO 'NÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Todo serviço contratado junto a nossa empresa
será iniciado TO segundo dia útil após respectiva autorização, seja via mensagem de e-mail ou por
outra forma v ilida.

Qualquer dúvida, favor entrar em contai; pelo telefone (6 2] 4013-7496 e falar com Patrícia e/ou -
Departamento Comercial ou via e-mail pá' • cia.comercialí^avisourgente.com.br.

Cordialmente

AVISO URGENTE - -ILIPPING E SOFTWARES LTDA. - EPP
C N P J / M f n 9 00.190.95'/l 001-70

DE ACORDO, FICA AUTORIZADA A ASSINATURA NOS TERMOS DA PRESENTE PROPOSTA.

Goiânia G de de

Assii • atura do [a} Con ti 3tan_te_

' . • ' n f j i r i i.to

b2 401.! ,M«9 C HO? 10 7/189

t ;,«•!' i o (

;i ZapSAC:

' " ' ! j . > r i . s f i i t ; n l u de Cubí.itK'

W 401 í 7/181 /ap^AC ' (..,' 8? 51
• •

Página 2 de 2

Rua D r. Ohnto Man ) Ceroini. n" 1.1 (j!>. SP t o r 74C .-060 Goiânia - GH | www.aviiourgente.com.br |J /avisou rgen teju ndico



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Feder; do Brasil
l rocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
AT»VA DA UNIÃO

Nome: AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA - EPP
CNPJ: 00.190. 51/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacione. cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito pasJvo 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

i Br;-^il (RFB) e a inscrições e. n Dívida Ativa da União junto à P rocuradoria-Geral da
(PGFN).

Esta certidão ti válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgão e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGí N e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a1 a 'd1 do parágrafo único do ar 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação d«rsta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.Dr> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitidd gratuitamente com base na Cortaria Conjunta RFB/PGFN r£ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:49:59 do dia 23/12/2016 <hor£. v. data de Brasília*.
Válida até 21/06/2017.
Código de coni; :le da certidão: 9056. A247. 3£58.525C
Qualquer rasurí ou emenda invalidará este documento.



FRAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00190951/0001 70
Razão Social: AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES LTDA
Nome Fantasia:Aviso URGENTE
Endereço: RUA DR OLINTO .-IANSO PEREIRA isiiies QDF-I? LT139 / SETOR SUL

/ GOIÂNIA / GO / 74080-100

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: 02/01/2017 a 31/01/2017

Certificação Número: 2017010200504068283202

Informação obtida em 09/01/2017, às 10:05:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Silvia Nunes <juridicametrob

. .
2 mensagens

í ii proposta

26 de dezembro de 2016 10:51Rodrigo de Advise Br* ;il <rodrigo. da. silva. oliveira(c. advise-brasil.mail.Íntercom.io>
Respondera: rodrigo.da = ilva.oliveira@advise-brasil.r uil.intercom.io
Para: juridicametrobus(c ;imail.com

Bom dia Dra. Silvia, t :to certo?

Em resposta a sua sr citação, informo que para lê tira nos diários acima o valor pode ser no pacote mensal por R$

129,90 ou no pacote ; lual por R$ 1.188,00. No pac ite anual eu consigo parcelar o valor em até 4 vezes de R$

297,00!
Para fínali?ar a contra ;ção basta enviar os seguir !•; dados:

^. i , j..,

Rua/Av:

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

Telefone:

Nome paru pesquisa:

Número (s) OAB:

E-maíl para envio de | .blicações:

E-mail para envio de f ura de pagamento:

Plano Mensal ( ) ''ano Anual ( )

Rodrigo de > :;vise Brasil

í AM, "Silvia Nunes" juridicametrobi.>s>'2Jgmail.com> wrote:

i •

Solicito a gentileza l í encaminhar proposta de v bres e forma dt. pagamento para os serviços abaixo descritos:

Publicações Ia atos judiciais do Diário de lustiça do Estado de Goiás (DJE) e Diário de Justiça da União

(DJU) referei ^s ao Primeiro Grau de Júri: :ição Estadual (Justiça Comum e Juizados Especiais), Varas do

Trabalho, Tri nnal de Justiça, Tribunal Re- onal Eleitoral, TriLunal Regional do Trabalho - 18a Região,

Tribunal Reç) ;nal Federal - 1a Região, Su[ t;mo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal

Superior do -abalho em nome de Metrobi í Transporte Cc'e vo S/A, CNPJ 02.392.459/0001-03.

Atí,



08/09/2016

GO
VS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Feder. < do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazer-da Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ: 16.841 580/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacions) 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 n- 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Códigc 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 Ativa 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 eie vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGirN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar1. 11 da Lei ne 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <hítp://www.receita.fazenda.gov. r> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emit Ia gratuitamente com base na Cortaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11.03:18 do dia 08/09/2016 <hor& e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2017.
Código de controle da certidão: 5CC8.34BB 816C.DF4A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este c, >cumento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: I68ii580/oooi-£>c
Razão Social: ADVISECLIP SERVÍCOS EM TECNOLOGIA LTDA ME
Endereço: AV SANTOS DUMGMT 1000 / BAIRRO BOA VISTA / LONDRINA / PR /

86039-090

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 â contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações co:- o FGTS.

Validade: 17/12/2016 a 15/01-2017

Certificação Número: 20161/1704011424701592

Informação obtida em 26/12/2016, às 08:44:51.

A utilização deste Certificai ) para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa-gov.br/t nresa/Crf/Crf/FgeCFSImpfimirPapel ; p?VARPessoaMatriz=19823670&VARPessoa=19823670&VARUf=PR&VARInsc... 1/1



METROBUS
Tiansporte Cole li vá S/A

Cl 005/2017 Goiânia, 09 de Janeiro de 2017
De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Informações necessárias ao processo n° 2014000014-

Contrat. De Empr. de Publicações Judiciais.

Senhor Assessor,

Ao par de cumprimentá-lo, vimos solicitar algumas informações

complementares a serem i iseridas aos autos, visando o seu

prosseguimento normal, tais como:

- Forma de Pagamentos dos Serviços Prestados;

-Gestor e Fiscal do Contrato;

-Tempo de Vigência do Contrato;

-Mapa de Cotação;

-Contrato Social e/ou Alterações e Cópias dos Documentos pessoais de

quem assina pela empresa vencedora;

-Cl da Assessoria Jurídica, encaninhando o Processo à Diretoria de Gestão,

com informações do Mapa de Coi ;ação e proposta de Menor Valor;

-Despacho do Diretor de Gesti o, com o Autorizo na Forma da Lei da

Autoridade Superior da Metrobus e o seu encaminhamento á CPL.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

\í

F-es. Da CPL.

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Pat iarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610



Mi VROBUS
Tran:-' aite Coletivo S/A

DE : ASSESSORIA JURÍDICA DATA: 09.01.2017
PARA : GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
ASSUNTO : Mapa de Cotação
C.I ntf / 1 l\l

Senhor Gerente,

Solicitamos que seja providenciado o mapa de cotação de empresas

especializadas em publicações de atos judiciais em Diários de Justiça, quais sejam: Net One

Tecnologia da Informação Ltda, Aviso Urgente Publicações Ltda e Adviseclip Serviços em

Tecnologia Ltd.i, conforme documentos ao -stados aos autos do processo 2017000014.

Sendo só o que ternos a tratar no momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Estenio Primo
Assessor Jurídico-Chefe

. :>AB/GO 23.950

i

Silvia Lúci > Teixeira Gonçalves Nunes
/ -sessora Jurídica

Met )ous Transporte Coletívo S/A-Rui Patriarca N°299 Viia Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

C.l. 006/17 Goiânia, 11 de janeiro de 2016.

De: Gerência de Suprimentos

Para: ASSESSORIA JURÍDICA

Assunto: Precificação para contratação de Empresa de Publicações de atos

judiciais

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. N9 06/17 da Assessoria Jurídica, que trata da

precificação com vistas à contratação de empresa especializada em publicações

de atos judiciais, acostamos ao referido pedido em conformidade, o pedido de compra

e o mapa de cotação para os itens.

O valor médio global apurado para o é R$ 1.092,64 (Um mil e noventa e

dois reais e sessenta e quatro centavos) e o menor valor apurado é R$ 720,00

(setecentos e vinte reais): Ofertado pela empresa: Net One Tecnologia da

Informação.

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

Atenciosamente,

O/ Ádelcio Alves
Gerente de Suprimentos



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Mapa de Cotarão

METROBUS TRANSPORTE COLbTIVO S/A

Pedido de Compra - Emergência: 0011/2017
Processo:

Coei: Q54213

Fornecedor(es):

ITEM QTDE UN PRODUTO

1087Í - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME

718 - AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA

2644 - NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
MÉDIA VALOR

1

Total p<

12 SER PUBLICAÇÕES DE ATOS JUDICIAIS EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA

>r Fornecedor

Unit.
Tot.

R$91,05
R$ 1.092,64

718

RS 83,26
R$ 999,12

83,26
999,12

2644

RS 60,00
RS 720,00

60,00
720,00

10875

RS 129,90
RS 1.558,80

129,90
1.558,80

Média Total das Médias por Itens: 1.092,64

AUTORIZO

Goiânia / /

AUTORIZO

Goiânia / /

Diretor Financeiro/Administrativo Presidente

11/01/2017
Pagina I de



METE OBUS
Transporte • "oletivo S/A

D E : ASSESSORIA JURÍDICA
PARA : DIRETORIA DE GESTÃO
ASSUNTO : Contratação de empresa de jblicação
C.In° : n /17

Senhor Diretor,

Encaminhamos o p ocesso referente n contratação de empresa
especiali/ada em publicações de atos ju iciaís em Diário de Justiça, 2017000014, para
apreciação e posterior deliberação. Informa nos que o valor médio global apurado foi de R$
1.092,64 (mil e noventa e dois reais e sesse iía e quatro centavos) e o menor valor apurado,
ofertado pela empresa Net One Tecnologia ,1 Informação Lida, foi de R$ 720,00 (setecentos e
vinte reais). Para tanto, segue em anexo o napa de cotação das empresas, quais sejam Net
One Tecnologia da Informação Ltda, Aviso Urgente Publicações Ltda e Adviseclip Serviços
em Tecnologia Lt('a.

Air Já, em atendimento às olicitações que constam na Cl n" 005/2017 da
Comissão Permar _-nte de Licitação, datada - e 09.01.2017, informamos o que segue:

• o pagamci :o a empresa vencedora si. á mensal e 30 (trinta) dias após a apresentação da
nota fiscal devidamente atestada pel Gestor do contrato e boleto;

• o Gestor do contrato será o Assesst • Jurídico-Chefe. Estênio Primo de Souza, tendo
como fisc; l a Assessora Jurídica, Sil1 ia Lúcia Teixeira Gonçalves Nunes;

• o contrate terá duração de 12 (do: .') meses, podendo ser prorrogável por até 60
(sessenta) neses.

Ressaltamos, ainda, q i > ; seguem anexados os seguintes documentos;
1. Copiado* ontrato Social e alteracõe contratuais;
2. Cópia do i ocumento pessoal (CNH) ;'o responsável legal que assinará o contrato.

Sendo só o que temt , a tratar no momento, subscrcvemo-nos.

Respeitosamente,

Este )io Primo
Assessor Hirídieo-Chetc

OAF GO 23.950

Silvia Lúcia Tei: ; ira Gonçalves Nunes
Asse:? ora Jurídica

Metrobus ransporte Coletivo S/A-Rua Patri rã N°299 Vila Regina -GoiãmaGO Cep 74.453-610
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#£ WifttAf O &$ OQtòíSTítV-iíi QUOTAS 5>5
LTOA*

Pelo presente instrurn*
brasileiro, casado. Advogado, <
domiciliado à Rua C-183, Qd. 44£
ÃQDAIA RFAH JRAOl brasileiro, s
SSP/GC,, CIC/CPF 759944451-34, t
Setor Campinas, nesta cidade de
Ei*lV&£' brasileiro, solteiro. Anais
tdentii.de RG n°3U0064-540943-
448, LI. 11, setor Jardim Américc
TAPXUR* GABRIEL brasileiro, solíeií
3777480-SSP/GO.. CIC/CPF 786.5'
Apro, 402, Ed. Hakone, Setor Oes
enlre \\, justo e contratado
responsabilidade limitada, que se
Oíriissõ^':, pela legislação espectfi

'.to particular, PAULO CÉSAR DE MENEZES PÓVOA.
:iC n°052060141-ó8. OAB-GO nV.180, residente e
. Lf. 11 - Setor Jardim América, nesta Capital: WAUD
•jiteiro, Analista ds Sistemas, CI/RG 3102438-391999-
•'Sidente e domiciliado à Av. Alberto Miguel, nc867,
Goiânia Estado de Goiás, PAULO ALEXANDRE LEMES
*a de Sistemas, CiC n° 660135101-97, Cédula de
iiiP/GO, residente e domiciliado à Rua C-183, Qd.

na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, ANDRÉ
> Analista de Sistemas, gmoncípado. CI/RG 3292651-
ó.721-34. residente e domiciliado à rua 6-A, n°54,
5, nesta cidade de Goiânia, Estado de Goiás, têm,
'j constituição de sociedade por quotas de
regetá pelas cláusulas e condições seguintes e. nas
a que disciplina essa forma societária:

Cláusula 1° - A socied ;;ío girará sob a firrna ou denominação social de
ÍQ .itfjo.. e terá como nome de fantasia "Net One -

Information Technology.

Cláusula 2a - A sociedade terá sua stde na cidade de Goiânia, Estado do
Gaios, ò Rua C- 1 70. Qd,ól2, Lt.l.- - Jardim América, podendo eslabelecer filiais ou
sucursais em qualquer ponto do l ;'riió;io nacional, obedecendo às disposições legais

Cláusula 3° - O objeto .ia sociedade será a exploração, por conta própria,
do ranrrj comercial de Prestação de Serviços na área de informática, com início de
atívidada ern 07 de Dezembro de 1 .998,

Cláusula 4g - O capif i social é de R$5Q,OOQ,QO (cincoenta mil Reais),
dívididc ern 50.CXDO (cincoenta mi.' quotas, no valor de R$1,00 (um RealJ cada uma,
subscrit». •£ e íntegralizadas nesíe -.to, conforme descrito no parágrafo primeiro deste
instrumento, assim distribuído entre os sócios da seguinte forma;

IU ri

C t

02

(B

ÍM

i

Sõcíoi
Pauío CÀ!*Qr cia Mttna-íi i Póv-ac*

Walíd Àbdaío Rfael Jra-

Pauio AI<Jxci(iU:fr Iwivt*-: i'óvoa

Ai'idrè Topxufy? Gabdti!

TOÍAÍ

OUOÍQÍ:

25,500

10,000

OX.6"00

07.000

SÔ.ijsJO

%

51%

20%

13%

14%

"!OC%

Valor
R325.500,00

K S 10.000,00

ifl$ 7,500,00

R$ 7,000,00

«$50.000,00

Parágrafo primeiro: O v -:io ĵ OU) g ;̂̂  .PH_frtEjjKZ£S PÓVOA, ínfegrafea.
neste ai ;, em moeda coiTente, o 'cjlor loiai de ;,u.js quotas subscritas, R$25.500 (vinte
e- cinco mil e quinhentos roais); V t.UP /.BpAlA.í?lFAILI JRAEI. integraliza, nesto ato, o



: /-* rtOv , coi
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valor loíal de suas quotas subsc^as de R$10.QOQ.QO (dez mi! reais) pela transferência
que faz para a sociedade de urir microcomputadot', no valoKde R$3XJOO,QQ*(Jrel;mil
reais), e o restante R$7.000,00 (set í mil reais), em moedo-yorrênle-PAUlÔ AIO? AN p RE
iEMEJ> P^VQA. integraliia. neste 'ito, o valor de suas quotas subscritas "de R$/\56b,00
{sete rrn! e quinhentas reais] pé; ) transferência que faz para a sociedade de um
microcomputador, no valor de :í$3.000,QO (três mil reais}, ejcí restar^ * R^VSQO.OO
[quatro mil e quinhentos reais), em moeda corrente; ANflfté 'L&FXURR ^GABRIEL.
integrada, neste alo, o valor de ,uas quotas subscritas de R$7 .000,0(5 (sete mil roais)
pela transferência que foz para •' sociedade de um microcompuíador, no valor de
R$3.00000 (três mil reais), e o ^sranfe R$4.000,00 (quatro mil reais), em moeda
corrente.

Parágrafo segundo: Os :;ócios declaram sob as penas da Lei que não estão
sendo processados e nem def-nitivarnente condenados, em qualquer parte do
território nacional, cuja prática de crime os impessam de exercer ativtdades mercantis.

Cláusula 5a - A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação em
vigor, limitada à importância totaí do capital social.

Cláusula 6" - O prazo de duraçõo da sociedade será por tempo
indeterminado.

Cláusula 7a - A gerêncta da sociedade será exercida pelo sócio PAULO
CÉSAR DE MENEZES fÓVOA. já qualificado, que se Incumbirá de todas as
operações e administração da sociedade, ativa e passiva, judicial e
exírajudicialmente;

Cláusula 8° - Os sócios, f;o exercício da gerência e de cargos na sociedade,
terão ;o direito de uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, em valor a ser fixado a
cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício.

Cláusula 10" - Todo dia ?] de dezembro de cada ano será procedido o
levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados
serão aistribufdos ou suportado:, pelos sócios, na proporção de suas quotas de
capital.

Parágrafo único - A enfuno dos sócios e no atendimento de interesses da
própria sociedade, o total ou paris- dos lucros poderão ser destinados ò formação de
Reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei n° 6.404/70, ou, então,
permanecer em Lucros Acumulados paca future cestinação.

Cláusula 11° - As quotoí, da sociedade são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em
igualdade de preços e condiçõc-i o direiío de preferência, por ordem decrescente
de número de quolas detidas, ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum
quotista pretender ceder as qu*- possui, ou na ocorrência da situação prevista pelo
parágrafo primeiro da Cláusula l í * (décima segunda).

Cláusula 12a Os sócic v, durante a vigência da sociedade, não poderão,
individual ou em conjunto, presto* serviços técnicos etxrernos, em atividades aíins ou
conexas com a da sociedade, rem que haja prévia e expressa autorização da
gerêncta.

Parágrafo Primeiro - C ;ócb que inhirgir o disposto nesta cláusula, será
apenado com multa coiresponc. :ite à perda d»:* 20% (vinte por cento; das quotas
sociais que detiver, as quais, serdc distribuídas ac,í Jemais sócios na mesma proporção
da divisão do capito! social, em r-io ocorrendo a Condição prevista pela Cláusula H"



•JÍAS/* -i
•

(décima primeira), sern prejuízo de outras sanções, inclusive perda das qu í̂as, e
exclusão da sociedade, conforme a gravidade da infracão; a critério dos"*dèírriais'"
sócios. .-- /* • ;- j - * • " • ; "•;

Cláusula 13a - No caso -^e algum dos sócios desejar retirar-se da sociedade, •!
devefá notificar os outros, por escrito, com antecedência de 00-' dias.- e:fèi>s" ha veres
lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece jvi Cláusula 14^ (décima *
quarta] deste instrumento.

, Cláusula 14a- No caso ae falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade
não será extinta, levantando-se urn balanço especial no mínimo 30 (trinta) dias após e,
a partir do passamento' e, convindo aos demais sócios, será lavrado novo contrato
com a inclusão dos herdeiros do .̂ócio pré-morto com os direitos legais ou, então, os
herdeiros receberão todos os seos haveres, apurados ao final do balanço especial,
em 10 (dez} prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da *
data da apuração, no balanço fí.-ípecial,

i
Cláusula 15o- As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o

presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no Decreto n° 3.708, de 10
de janeiro de 1919, e noutras dispc ;<ções legais que lhes forem aplicáveis.

í

Cláusula 16a- Fica ele'io o foro desta Comarca para qualquer açao ,
neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

|<
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento

gr foi lavrado, obrigam-s•„- a cumprir o presente contraio, assinando-o na
e suas testemunhas abaixo, em treis exemplares de igual teor, com a •' v

a registro e .Arquivamento na Junta Comercial do Estado.

*-•

Dezemb<ode 1998.

Paulo^ésar de MI
CPF n°a52060! 41 -68 - OAB-íSO

Waiid Abdala tffaei jradi
7';?944451-34 - RG 3102438-SSP/GO.

g|o Alexandre Lemes Pov
CPF n* 660185101-97

R- i n*3i10064-54094^SSP/GO,

Tapxure Gabriel
CPF 786.566.721-34
3292651-3777480-SSP/GO.

Testemunhas:
/

' João bosco
CPF i36.9l/.08b5£-/RG5/5

Mário A. antes Carvalho Júnior l
CPF004.5X& 681-Q4 - RG S59223/SSP-SQ

.--/
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NETONE TECNC OG1A DA INFORMAÇÃO LTDA

Por este instrumento particular de alteração de sociedade, os abaixo assinados:

PADLO CÉSAK DE MJENEZKS PÓVOA brasileiro.
e domiciliado à RuaAdvogado, CIC n°052060141-68 OAB-GO n°7.180, residente

C-183. Qd. 448. U 11 - Setor Jardim América, nesta Capital; \VAL!I> ABDALA
RFAEi JRADI, brasileiro, solteiro, Analista de Sistemas, CI/RG
3102438-391999SSP/OO.. CIC/C'F 759944451-34, residente e domiciliado à Av.
Alberto Miguel, n°867, Sctor Can:pinas, nesta cidade de Goiânia Estado de Goiás,
PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA, brasileiro, solteiro, Analista de Sistemas,
CIC/CPF n°660185101-97, Cédua de Identidade RG n°3110064-540943-SSP/GO,
residente e domiciliado à Rua C-1S3. Qd, 448., Lt 11, Setor Jardim América, na cidade
de Goiânia, Estado de Goiás, ANDRÉ TAPXURE GABRIEL, brasileiro, solteiro,
Analista de Sistemas, emancipado, CI/RG 329265 1 -3 77 74 S 0-S S P/GO,, CIC/CPF
786.566.721-34, residente e domkiiiado à rua 6- A n°54, Apto. 402, Ed. Hakone, Setor
Oeste, nesta Capital.

RESOLVEM AS "ARTES. únicos sócios componentes da Sociedade,
que gira nesta praça sob o i.^ão social ck NETONE TECNOLOGIA PA
INFORMAÇÃO LTDA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado
de Goiás sob o n°52201 550248 p v despacho em 03 de Fevereiro de 1999, resolvem,
dentro das condições e cláusulas s i.uintes:

ITEM 01 - Por este instrumento de alteração contratual, fica, a partir
desta ilata, alterado a nomenclatura do primeiro nome da sociedade, passando de
NETQXE para NET-ONE

ITEM 02 - O Bair? •> Jardim América, onde se localiza a micro empresa,
a parti; deste instrumento e da daí; riele consignada passa para Bairro Nova Suíça.

ITEM 03 - As denvis cláusulas peimanecem sem nenhuma alteração.

Goiânia, 04 de Janeiro de 2.001,

Paulo .César de Menezes'Póvo i
CPF(MFM)5206.0I41-68

•Walid Abdala Ríaei Jradi"
CPF(MF) 759944451-34

ilo Alexandre Lemes Povo.'
CPF 660185101-97

, André Tapxure Gabriel
CPF 786.566.721-34

Testei .nhãs:

PA [EO CJBSAR CABRAL
<R-;U<37360/SSP-.GO

A. RESENDE
RG4234507/SSP-GO



JUNTA COMERCIAL DO ÊSTAL-O DE GOIÁS
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Proiocolo: 010073850
[JAS GRAQAS C. D. DE ASS.Sj
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- •• ' NKT-ONE TECKO -OGiA DA riSTORMAÇÁOI/rPA

SEGljNPA / • I/1'ERACÃO CQN

Pôr este instrumento particu i*r de alteração de sociedade, os abaixo
assinados:

PA UJU.O CÉSAR OE MENEZES POVOA, brasileiro, casado,
Advogado, portador do CPF(M>~) 052.060.141-68 e OAB. 7.180, residente à
Rua C-l83 Qd. 448 Lt U Sutor .lardim América, nesta Capital; WALÍD
ABDALA KFAE1 JRADK brasileiro, sr-llejro, Analista de Sistemas,
portador do CPF(MF) 759.944.451.-34 e R.G. 3102438-391999 SSP/GO,
residente à Ave. Alberto Miguel, n.° S67, Sctor Campinas, nesta Capital;
PAUJLO ALEXANDRE USINES PÓVOA, brasileiro, casado, Analista de
Sistemas, portador do CPF(Mf-) 660.185. I O f - 9 7 c R.G. 3110064-540943
SSP/CiO, residente à Rua C-H3, Qd. 448 Lt 11, Setor Jardim América,
nesta Uapital; ANDRÉ TAPXURE GABRIEL, brasileiro, solteiro, Analista
de S stcmas, portador do CiTÍMF) 786.566.721-34 c R.G. 3292651-
377?.: -O SSP/GO, residcnic à i':,ia ó-A n.° 54, Apt° 402 Eá. Hakonc, Setor
Oeste Jicsla Capital.

RESOLVEM' AS PARTES, únicos sócios componentes da
Sociedade, que gira nesta r-raça sob a razão social de NET-QNÍC
TECNOLOGIA i>A (NFORMAÇÃQ C.TDA, com conti-ato arquivado na
Junta Comercial do Estado de v "ioias sob n.°_ S7.20 3 550248 pôr despacho em
03 de fevereiro de 1999, ré :Jvcm o seguinte, dentro das condições c
cláusuías seguintes:

01 -- Fica .icsta data alterado o endereço da empresa,
passai ; do a ser à partir desía, a Rua C-178 Oá. 612 Lt. 19 n°. 390 Setor
Nova Suíça, Goiânia - Goiás.

02 - O i. argo de Dirctcr Comercial, será exercido pelo
sócio PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA, que terá poderes para
firmar contratos de prestação tle serviços ceai usuário final do sistema
ULÍIMATUM.

ITEM 03 - O ...bjcto da sociedade $
a comercialização de program ;; de compulador (
exploração c prestação de scrviç ,»s na ftTO $$ Í^f :?fl7í





(TEM 04 - Sc retira :ia sociedade o sócio ANDRÉ TAPXURE f
GABRIEL, transferindo suas -juotas ao sócio PÁMLO CÉSAR D E l i s• *\S POVOA, ficando a ptjtir desta assim distribuídas:

01
02
03

SÓCIOS QUOTAS
- PAULO CÉSAR DF, MENEZE: POVOA 32.500
- WALID ABDALA RFAE1 JRA í 10.000
- PAULO ALEXANDRE LEMEÍ POVOA 7.500

T O T A L -• * 50,000

%
65 %
20 %
15 %

100 %

VALOR
32,500,00
10.000,00

7.500,00
50.000,00

alteração.
ÍTEM 05 - As deiiuis cláusulas permanecem sem nenhuma

Goiânia 16 de Maio de 2.001.

P AULCKCESAR ME MENEZES TO VOA
•F(MF) 5/8.424.7/1-20

. _ i

^LllD^BDALA RFAEI JRADI
CPF(MF) 690,405.081-00

E LEMES POVOA
CPF(MJF) 660.185.101-9-'

RE TAPXURE GABRIEL
786.566.721-34

CABRAL
SSP-GO

'-' .
CVWTHIA CRISTINA A. RESENDE

R.G. 4234507 SSP-GO

% JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO o ;i:GISTHOEM; 28/06/2001

> SOB O NUMERO:

S20.105S2.575

Protejo: 0105G2575
MARIA DAS C.BA3AS C D. OF ASSIS

O ORIGINAL

001 >
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NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pôr esto instrumento particular de alteração de sociedade, os abaixo assinados:

PAULO CÉSAR DE MENEZES POVOA, brasileiro, casado, Advogado,
portador do CPF(MF) 052.060.141- K e OAB 7.180. icsidcnle à Rua C-183 Qd. 448 Li
11 Sctor .Tardira América, nesta Captai; \\ALID ABDALA RFAE1 JRAPl. brasileiro,
solteiro. Analista de Sistemas, porte ior do CPF(MF) 759.944.451-34 c R.G. 3102438-
391999 SSP/GO, residente à Ave AJbcrto Miguel, n.°. 867, Setor Campinas, nesta
Capital; PAULO ALEXANDRE hEJVIES PÓVOA, brasileiro, casado, Analista de
Sistemas, portador do CPF (MF) 660.185.301-97 c R.G. 3110064-540943 SSP/GO,
residente à Rua C-183, Qd. 448 Li I I , Sctor Jardim América, nesta Capital; ANDRÉ
TAPXURE GABRIEL, brasileiro, .^-Uciro, Analista de Sistemas, portador do CPF(MF)
786.566.721-34 e R.G. 3292651-37' "480 SSP/GO, residente à Rua 6-A n.c. 54, Apt°. 402
Ed. Hakonc, Setor Oeste, nesta Capi i i .

RESOLVEM AS P \RTES. únicos sócios componentes da Sociedade,
que gira nesta praça sob a rs-íio social de NET-ONE TECNOLOGIA DA
ÍNFO RJVÍAÇÃO LTPA ^ME. cor: contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do
Estado de Goiás sob n°. 5220155024S pôr despacho cm 03 de Fevereiro de 1999,
resolvem o seguinte, dentro das comoções e cláusulas seguintes:

ITEM 01 - Fica ncsin data alterado o endereço da empresa, passando a ser
à partir desta, na Ave. C-182Qd 5í.-?Lt. 16n°.37S Sctor Nova Suíça, Goiânia-Goiás.

ITEM 02 - Fica nesta data alterado o nome de Fantasia da empresa,
passando a ser ULTIMATUM GOI/. S TECNOLOGIA JURÍDICA.

ITEM 03 - As dema;- cláusulas permanecem sem nenhuma alteração.

V' Gqiânn. 20 de Agosto de 2.001.

W
PAULO CgSAR DBMENEZES PÓVOA 'W?\L1D ABDALA RFAEIJRADI

CPF(MF) 690.405 081-00

tS- POVOA
CPF(MF) 660.185.101-97.

TESTEMUN

RESENDE
34507 SSP-GO

JUNT/ ;OMERCIAL DO EÍ.TADO DE GOIÁS

-" (. O REGISTRO EMt 05/11/2001

SOS C MlEAO:

)916261

0109162(51
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NET - ONE TECNOLOGIA DA l N FORMARÃO-LTDA **ME

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ(VIF) 02.646.010/0001-24

NiRE: 5220155024-8.

PAULO CÉSAR DE MENEZES PÓVOA, brasileiro, advogado, casado sob o regime de
comunhão universal de bens, nascido aos 02/07/1948, natural de Pontalina - Goiás, residente e
domiciliado em Goiânia/Goiás na Rua C-183, Qd. 448, Lt. 11, Jardim América, CEP: 74.275-210,
portador da Cl n° 119.305/2° via, expeoida pelo SSP/GO e CPF(MF) n° 052.060.141-68;

PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA, brasileiro, analista de sistema, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, nascido aos 10/05/1974, natural de Goiânia -Goiás, residente e
domiciliado em Goiânia/Goiás na Rua 3-179, Qd. 449, Lt 17, Jardim América, CEP: 74.275-180,
portador da Cl n° 3110064-570943, expedida pelo SSP/GO e CPF(MF) n° 660 185.101-97.

WALID ABOALA RFAEI JRADI, brasileiro, analista de sistema, solteiro, nascido aos 01/01/1972,
natural de Rubiataba - Goiás, residente e domiciliado em Goiânia/Goiás na Avenida Alberto
Miguel, n° - 67, Setor Campinas, CEP: 74.510-010, portador da Cf n° 3102438-391999 - SSP/GO
e CPF(MF) n° 759.944.451-34;

Únicos sócios componentes da sociecade limitada, sob a denominação social de: NET - ONE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LrOA - ME. registrada na JUCEG - Junta Comercial do
Estado de Goiás sob o n.° 522015':0248 em 03/02/1999. inscrita no CNPJ(MF) sob o n°
02.646.010/0001-24, com sede em Ge gnia Goiás na Av C-182, 375, Qd. 566, Lt.16, Setor Nova
Suíça, Goiânia Goiás, CEP: 74.465-5óíi, resolvem de comum acordo e na forma de direito, fazer
a presente alteração contratual e Adequar ao novo Código Civil , segundo as clausulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data alterado o endereço da empresa, passando a instalar-
se á Rua 85, 100, Qd. F-17, Lt. 10, Sobreloja, Setor Sul, Goiânia - Goiás, CEP: 74.080-010

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio PAULO CÉSAR DE MENEZES PÓVOA, acima qualificado,
transfere noste ato o total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o sócio PAULO ALEXANDRE
LEMES PC VOA, acima qualificado.

CLÁUSUL * TERCEIRA: Após alteração no quadro societário o Capital Social fica distribuído
entre os s< cios na seguinte forma:

SÓCIOS
PAULO CÉSAR DE MENEZES POVOA
PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVC -í.
WALID ABDALA RFAEI JRADI

TOTAL

QUOTAS
25.500
10.000
14.500
50.000

VALOR (R$)
25.500,00
10.000,00
14.500,00
50.000,00

%
51
20
29
100

CLÁUSULA QUARTA: A administrai Io da sociedade permanecera ao sócio PAULO CÉSAR
DE MENEZES PÓVOA, com poderes atribuições de administrar o uso do nome empresarial em
todos os atos, vedado, no entanto, rn atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer ;<os cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóvc i» da sociedade, sem autor :ação do outro sócio.
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Parágrafo Único - O cargo de Diretor Comerciai permanecerá atribuída ao sócio PAULO
ALEXANDRE LEMES PÓVOA, que terá poderes para firmar contrato de Prestação de Serviços
com usuário final do sistema ULTIMAT J M.

CLAUSULA QUINTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se enconfrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, crime de prevaricação,
peita, suborno, concussão e peculato, e ainda, crime contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência e contra as relações de
consumo, fé pública, e ã propriedade

CLÁUSULA SEXTA: De acordo com o novo código civil art. 1052, CC/2002, A
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela a integralização r c capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: De acordo cc in o novo código civil art. 1065/1078, CC/2002, a cláusula
do encerramento do exercício sócia! passa a ter a seguinte redação: Ao término de cada
exercício social em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo á elaboiação do inventário do balanço do resultado económico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único; Nos quatro me^es seguintes ao término de exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradoríes) quanto for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: Permanecer,! inalteradas todas as demais cláusulas e condições do
contrato social primitivo desta socieoade. da qual esta alteração passa, também, a fazer parte
direta e inseparável.

Assim, justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual forma e teor

Goiânia/Goiás. 05 de Outubro de 2006.

íLtiUlátf-

tÚX'ANDKE LEMES POVOA

íáAJ L
ALíÓABDALARFAEí JRADI

QÍ05ÀQli031
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NET-OME TeCNO^.OGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME

ALTERAÇÃO CONTRA ; UAL N° 05, RE-RATIFiCAÇÃO DA QUARTA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL, E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

1, PAULO CÉSAR DE MENEZES PÓVOA, brasileiro, natural de Pontalina-GQ, casado
sob o regime de comunhão universal de bens, Advogado, nascido em 0207.1948,
portador do CPF n°. 052.060 141-6'.. C.l n°. 119.305, SSP-GO, OAB-GO 7.180, residente
e domiciliado na Rua C-183, CM48, L-11, Setor Jardim América, Goiânia-GO, CEP:
74.275-210;

2. PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA, brasileiro, natural de Goiânia-GO, casado sob
o regime de comunhão parcial de oens, Analista de sistemas, nascido em 10.05.1974.
portador do CPF n°. 660.185.101-97, C.l. n°. 3.110.064-540.943, SSP-GO, residente e
domiciliado na Rua C-179, Q-4^9, L-17, Seios Jardim América, Goiãnia-GO, CEP:
74.275-180,

3 WALID ABDALA RFAEI JRAD! brasileiro, natural de Rubiataba-GO, solteiro. Analista
de sistemas, nascido em 10.05-974, portador do CPF n°. 759.944.451-34, C.l. n°.
3.102.438-391.999, SSP-GO, ressente e domiciliado na Rua C-179, Q-449, L-17, Setor
Jardim América, Goiânia-GO, OHP: 74.275-180, sendo representado por sua
procuradora CRIST1ANE HELEN,' DA SILVA PÓVOA, brasileira, analista de sistemas,
casada sob o regime de comunhã- parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade n"
3314505- 1156137, SSP •• GO., inscrita no C P.F. n" 664.133.031-15, nascida em
21.03.19' (3, natural de Catalão-G >, residente e domiciliada na Rua C-179 CM49: L-17
Jardim * me rica, Goiânia-GO, CEP: 74.275-280; únicos sócios da NET-ONE
TECNOL JGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME, com sede na Rua 85 n° 100, Q.F17, L.10,
Sobreloj; , Setor Sul, Goiânia-GO. CEP: 74.080-010, sob o NíRE 52010916261 e inscrita
no CNPJ sob o n° 02.646.010/000 l-24 resolvem, assim, alterar o contrato social:

1a. O endereço do sócio Walid Andala Rfaei Jraoi fica alterado de Rua C-179, Q-449, L-
17, Setor Jardim América, Goíânia-GO, CEP: 74.275-180 para Rua C-183 Q.448 L.12
Jardim América, Goiânia-GO, CE-11 74 275-210.

2°. Ficarr. incluídos os números d -s salas onde se localiza a empresa, sendo este a única
alteração efetuada no endereço da sede, vez que continuará funcionando no mesmo
endereço.

Em razão da modificação do en sreco do sócio Walid Abdala Rfaei Jradi e da inclusão
dos númros das salas onde a e -."-presa se encontra instalada, o item 3 da introdução do
Contrate Social passa a ter a seg..iníe redação:

"3 WAL D ABDALA RFAEI JRADI, brasileiro, natural de Rubiataba-GO, solteiro, Analista
de sistemas, nascido em 10.0',.1974, portador do CPF n°. 759.944451-34, C.i n°.
3.102.4"-3-391.999, SSP-GO, r,r,idente e domiciliado na Rua C-183 0.448 L 12 Jardim
Américc', Goiania-GO, CEP '4,275-210, ssndo representado por sua procuradora
CRISTIANE HELENA DA SILVn PÓVOA, brasileira, analista de sistemas. casada sob
o regirr.-j de comunhão parcial fie bens, porta-Jc-ra da Cédula de Identidade n° 3314505-

y .
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4156137, SSP - GO,, inscrita no C.P.F. n" 664.133.031-15, nascida em 21.03.1976,
natural de Cataião-GO, residente e domiciliada na Rua (1-179 Q-449, L-17 Jardim
América, Goiânia-GO, CEP: 74.275-280; únicos sócios da NET-ONE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. - ME, com -.(ide na Rua 35 n° 100, Q.F17, L10, Sobreloia, Saías
01 a05 (SeíorSul,Goiânia-GO, CtP: 74.080-010, sob o NIRE 52010916261 e inscrila no
CNPJ sob o n° 02.646.010/0001-24 resolvem, assim, alterar o contrato sócia!:"

3a. O nome de fantasia que erj "Net-One Information Technology, a partir desta
alteração para a ser "Ultimatum - Tecnologia Jurídica".

Em consequência da alteração d-.i nome de fantasia a Cláusula Primeira do Contrato
Social passa a ter a seguinte redação:

'A sociedade terá a denominação social de NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA. ME e terá como nome de fantasia "'ULTIMATUM - TECNOLOGIA JURIDÍCA" '

4a. Em relação aos Códigos Nacional de Atividaoe Económica - CNAEs atuais íoi mantido
apenas o 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, passando de Atividade
Económica Secundária para Atividade Económica Principal.

Em decorrência da alteração dos CNAEs, o Objeío Social da sociedade fica alterado, na
Cláusula Quarta do Contrato Sócia!, para a redação a seguir:

"O objeto da sociedade será o levantamento de informações realizado por contrato ou por
comissão, e elaboração dos respectivos resumos de noticias (clipping eietrónico)
destinados aos clientes."

5°. Ocorreu uma distribuição indevida das quotas na Cláusula Terceira da Quarta
Alteração Contratual, conforme d^ialhamento a seguir:

Na 21"1 Alteração Contratual a distribuição das quotas foi realizada de forma oorreta,
conforme begue:

SÓCIOS

PAULO CÉSAR MENEZES POVOA
WALID AEDALA RFAEI JRADt
PAULO ALEXANDRE LEMES POVOA
TOTAL

QUOTAS
32,500
10.000
7. DOO

50,000

%
65
20
15
100

VALOR
32 500,00

10,000,00
7.500,00

50.000,00

Na terceira Alteração Contratual não houve modificação no percentual das quotas. A
cláusula segunda da Quarta Alteração contratual diz que Paulo César Menezes Povoa
transfere R$ 7.000,00 {sete mil reais) para Paulc Alexandre Lemes Povoa, portanto, 7.000
quotas e, assim, a distribuição deveria ficar conforme segue na Cláusula Terceira da
mesma Quarta Alteração Contrati1.••* l:

SÓCIOS
PAULO CÉSAR MENEZES PÓVOA
PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA
WALID ABDALA RFAEi JRADI
TOTAL

QUOTAS
25500
14 500
10.000
50.000

%
51
29
20
100

VALOR
25 500,00

14,500,00
10.000.00
50.000,00 ,7



Entretanto, a distribuição das 7.000 quotas não obedeceu os comandos da cláusula
segunda da Quarta Alteração Contratual, ficando a distribuição das quotas de forma
indevida, sendo 4.500 quotas creditadas ao sócio Walid Abdaía Rfaei Jradi, que passou
de 10.000 para 14,500 quotas e 3.SOO quotas creditadas ao sócio Paulo Alexandre Lemes
Povoa, que passou de 7,500 quotas para 10.000 quotas, ficando a Cláusula Terceira da
Quarta Alteração contratual conforme segue:

l SÓCIOS

PAULO CÉSAR MENEZES POVOA
WALID ABDALA RFAEI JRADI
PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA

TOTAL

QUOTAS

25500
14500
10.000
50.000

%
51
29
20
100

VALOR
25.500,00
14.500,00
10.000,00
50.000,00

Fica, portanto, re-ratificada as Cláusulas Segunda e Terceira da Quarta Alteração
Contratual, para:

"CLÁUSULA SEGUNDA, O sóc;O PAULO CÉSAR DE MENEZES PÓVOA acima
qualificado, transfere neste ato o total de 7.000 quotas para o sócio PAULO ALEXANDRE
LEMES PÓVOA, acima qualificado"

"CLÁUSULA TERCEIRA: Após a alteração no quadro societário o Capital Social fica
distribuído entre os sócios da secjiMite forma:

SÓCIOS
PAULO CÉSAR MENEZES POVOA
PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA
WALID ABDALA RFAE1 JRADI
TOTAL

QUOTAS
25.500
14 500
10.000
50.000

%
51
29
20
100

VALOR
25.500,00
14 500,00
10000,00
50.000,00

Em consequência, a Cláusula Se-<ta do Contrato Social passa a ter a seguinte redaçao:

"CLÁUSULA SEXTA - O Capital -Social é de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido
em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e
íntegralizado, distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS
PAULO CÉSAR MENEZES POVOA
PAULO ALEXANDRE LEMES POVOA
WALID ABDALA RFAEI JRADI

TOTAL

QUOTAS
25.500
14500
10.000
50.000

%
51
29
20
100

VALOR

25 500,00
14 500,00
10000.00
50.000,00

6a. A administração da sociedade
Povoa, passa a ser, a partir desta
Alexandre.Lemes Povoa, poden
atribuições de representação ativí
bem como praticar todos os atos o.
sociedade, ficando autorizado o u
em atividades estranhas ao intere;
dos quot'Stas ou de terceiros, se<
imóveis sem que haja autorização
Em razão da modificação na adm
Contrato Social passa a ter a segi

que cabia apenas ao sócio Paulo César de Menezes
alteração contratual, também extensiva ao sócio Paulo
Io agirem isola_da__ou conjuntannente, com podares è"
e passiva"da sociedade, judicfáTé^extrajudicialmente,

empreendidos no objeto social, sempre no interesse da
só do nome empresarial, vedado, no entanto, fazé-lo
>se social ou assumir obrigações em favor de qualquei
•do vedado, também, onerar ou alienar bens nuvyeis o
expressa de tocos os sócios.
•istração da sociedade, a Cláusula Décima Primeira do
hte redaçao:



4<A administração da sociedade c;>;>erá ao sócio Paulo César de Menezes Póvoa e ao
sócio Pauío Alexandre Lemes Pov.;a, podendo agirem isolada ou conjuntamente. com
poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, bem como praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre no interesse da sociedade•, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazê~lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em
favor de qualquer dos quotistas ou rie terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis
ou imóveis, da sociedade, sern que haja expressamente a autorização de todos os
sócios."

7a À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social,
com a seguinte redação:

"PAULO CÉSAR DI1 MENEZES POVOA, brasileiro, natural de Pontalina-
GO, casado sob o regime de c"):Tiunhão universal de bens, Advogado, nascido em
02.07.1948, portador do CPF n° J52.060.141-68, C,l. n°. 119.305, SSP-GO, OA6-GO
7.180, ,, residente e domiciliado na Rua C-183, Q-448, L-11. Setor Jardim América,
Goiânia-GO, CEP: 74.275-210;

PAULO ALEXANDRA LEMES PÓVOA, brasileiro, natural de Goiânia-GO.
casado sob o regime de comunh .o parcial de bens, Analista de sistemas, nascido ern
10.05.1974, portador do CPF n°. 660.185.101-97, C.l. n°. 3,110.064-540.943, SSP-GO,
residente e domiciliado na Rua C 179, Q-449, L-?7, Seíor Jardim América. Goiânia-GO.
CEP: 74275-180;

WALID ABDALA RFA:;I JRADí, brasileiro, natural de Rubiataba-GO, solteiro
Analista de sistemas, nascido em 10,05.1974, portador do CPF n°. 759.944.451-34 C.l.
n° 3.102.438-391.999, SSP-GO, residente e domiciliado na Rua C-183 Q.443 L 1?
Jardim América, Goiãnia-GO, CEP 74.275-210, s;?ndo representado por sua proour^dou
CRISTIANE HELENA DA SILVA ^ÓVOA, brasileira, analista de sistemas, casada sob o
regime de comunhão parcial de ;>ons, portadora da Cédula de Identidade n° 3314505-
4156137, SSP - GO-, inscrita n > C.P.F. n° 664,133.031-15, nascida em 21.03.197(5,
natural de Catalão-GO, resider e e domiciliada na Rua C-179 Q-449, L-17 Jardim
América, Goiânia-GO, CEP: 74.2.5-280; únicos sócios da NET-ONE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. - ME, com ?,ede na Rua 85 n° 100, Q.F17, L.10, Sobreloja. Salas
01 a 05, Setor Sul, Goiânia~GO, CEP; 74.080-010, sob o NIRE 52010916261 e insones no
CNPJ sob o n° 02.646,010/0001-24 resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIME.RA - A sociedade terá a denominação social de NET-
ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME e terá como nome cie fantasia
'ULTIMATUM - TECNOLOGIA JURÍDICA",

CLÁUSULA SEGUh !>A - A sociedade terá sua sede na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, na Rua 85 n° 00, Q.F-17, L. 10, Sobreloja, Setor Sul. CEP 74 080-
010.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual, desde que aprovado
pelos votos correspondentes dos .õcios, no mínimo igual a três quartos do capital social,
nos termos do artigo 1.076 da Lei 10.406/2002.
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DO OBJETO SOCIAL DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE, DÁ
INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS, E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA - O obieto da sociedade será o levantamento de
informações realizado por co itrato ou por comissão, e elaboração dos respectivos
resumos de noticias (clipping 'ietrõnicoj destinados aos clientes

CLAUSULA
indeterminado.

G ;ÍNTA - O prazo de duração da sociedaot é

CLÁUSULA SEXTA - O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta m»l
reais), dividido em 50,000 (cnqúenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada
uma, subscrito e integralizadc, distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS
PAULO CÉSAR MENEZES POVOA
PAULO ALEXANDRE LEME:-: PÓVOA
WALID ABDALA RFAEÍ JRAO
TOTAL

QUOTAS
25.500
14.500
10.000
50.000

%
51

29
20

100

VALOR
25.500,00
14 500,00
10000.00
50.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis >.; não
poderão ser cedidas ou iransferidas, por qualquer motivo, sem o expresso
consentimento da sociedade cabendo, em igualdade de preços e condições o direito de
preferência, por ordem decrescente da volume da propriedade de quotas. Todos os
sócios respondem, solidariamente, pela infegralizaçáo do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios não poderão, individualmente DL; &'.'•-•
conjunto, prestar serviços téf "ifcos externos, em atividades afins ou conexas com a da
sociedade, sem que haja prévia e expressa autorização da administração

Parágrafo único - O sócio que infringir o disposto nesta clausula sem
apertado com multa correspí r.deníe á redução de 20% {vinte por cento) das cuotôL,
sociais que detiver, as quai1- deverão ser vendidas com observância do disposto m
Cláusula Sétima

DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. - Os administradores e sócios declaram, sob as parias
da lei, que não estão imped: bs de exercer a administração da sociedade, em ;-;c;£io
de lei especial, ou em virtud' de condenação criminal, ou por se encontrarem S-JM os
efeitos dela, à pena que v - ;áe , ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, por crime faliment t , crime de prevaricação, peita, suborno, concussão,
peculato e, ainda, crime cc ntra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de <Jefesa da concorrência e contra as relações de consumo
fé pública, e à propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - A responsabilidade dos sócios, na forrh? da
legislação em vigor, é limitada á importa n cia de suas quotas no Capital Social n^
empresa.



DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A administração da sociedade caberá
ao sócio Paulo César de Mer 3;zes Póvoa e ao sócio Paulo Alexandre Lemes Povoa,
podendo Vagirem Isolada o . "conjúritamente, com "poderes e" atribuições cie
representação ativa~*e~pãssiv£' "h"á VóciédàUé," judiciai e extrajudicialrnente. bem como
praticar todos os atos compreendidos no objeío social, sempre no interesse da
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens móveis ou imóveis,
da sociedade, sem que ha;s expressamente a autorização conjunta dos sócios
administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Havendo pretensão de um dos sócios
retirar-se da sociedade devera lotificar os outros por escrito, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias, sendo que seus haveres íhe serão reembolsados de
conformidade com negociação entre todos os sócios no prazo máximo de 90 dias y pós
a comunicação, com forma!;;:ação de documento de compromisso que devera SGY
registrado em cartório.

DA OBSTINAÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Todo dia 31 de dezembro de cad*
ano os sócios prestarão contas de sua administração, e deliberarão sobre alas nu;;
quatro meses seguintes ac término do exercício sócia!' imediatamente após a
deliberação os lucros ou predizes verificados serão distribuídos ou suportados pelos
sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo únicc - A critério dos sócios e no atendimento de interesse-::»
da própria sociedade o total c u parte dos lucros poderão ser destinados à formação c ".i
Reservas de Lucros, de acoi-:;o corn os critérios estabelecidos pela Lei nu 6.4G4/7c.
legislação complementar ou q^e vier a subshtuí-la, ou manter a totalidade ou pane e-vi
Lucros Acumulados para futura destinação.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - No caso de falecimento de qu&itnjí1^
dos sócios, a sociedade pocerá não ser extinta, levantando-se o valor do património
em até 30 (trinta) dias a parir da morte e, convindo aos demais sócios, será lavrado
novo contrato com a inclusão dos herdeiros do sócio falecido mantendo os direitos
legais ou. então, os herdeio ;• receberão todos os seus haveres om relação ao valer
patrimonial na proporção das quotas que pertenciam ao sócio tsiecido, em 10 (de;.'i
prestações iguais e sucessiva, vencendo-se a primeira «m. 120 (c^nto e vinte)
da data da apuração do valor ao património.
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DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ~ As omissões ou dúvidas que possam
ser suscitadas sobre o present-'! contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei
10.406/2002, e noutras disposições legais que íhe forem aplicáveis

DO FORO
CLÁUSULA DEC;MA QUINTA - Fica eleito o foro desta comarca de

Goiânia, Goiás, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estareis assim justos e contratados assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor.

Gfjmia, 28 de fevereiro de 2011

Paulo §Ísãr de/Menez^s ^óvoa
Sócio /
/. /

Paulo Alexandre Lemes Povoa
Sócio

Walid AbcfaiaRfaei Jrad
Sócio

JUGEG Junta ; «marcial do Estnrio de Goiás
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NET-ONE TECNOÍ QGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, -

ALTERAÇÃO CON" RATUAL N> 06, RERRATIFICAÇÃO DA
QUíNTA ALTERAÇÃO C 3NTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO

CONTRATO

1. PAULO CÉSAR DE MENEZ :S PÓVOA, orasileíro, natural de Pontalina-GO,
casado • ob o regime de comu 'ião universal de bens, Advogado, nascido em

• 3 portador do CPF n: 352,060-141 -6B, C.l, n°. 119 305, SSP-GO. OAB-
do na Rua C-1B3. Q-448. L-11, Setor Jardim

02.07
GO 7.1TO. residente e domicili
América Goiônía-GO, CEP: 74.2 "5-210;

2. PAU.O ALEXANDRE LEIV-S PÓVOA, brasileiro, natural de Goiânia-GO.
casado t-ob o regime de comun- rO parcial de bens, Analista de sistemas, nascido
em 10.Ci.1974, portador do CP-" n° 660.185.101-97, C.l. n° 3.110.064-540.943,
SSP-GC residente e dornicitiad - na Rua GV 30, Q-25, l.-3, Residencial Granvílle,
Goiânia- _-.O, CEP 743G6-068.

3. WALJ:> ABDALA RFAEI JR,
Analista ;e sistemas, nascido en
C.l. n° : 102.438-391999, SSP
L-17. St or Jardim América, GQ;
por sua procuradora CRISTfANÍ
de siste -as, casada sob o rt
Cédula de Identidade n" 331 •
664.133C31-15. nascida em 2
domiciliada na Rua GV 30, Q'
74366-008, únicos sócios da NI:
EPP, co-n sede na Rua 85 n° 54:
a 07 do 2° Andar, Sctor Oeste
522015Í0248 e inscrita no CNI
alterar c contrato social;

<OI, brasileiro, natural de Rubiataba-GO, solteiro,
i 01.01.1972, portador do CPF n° 759.944.451-34,
."=0. residente e domiciliado na Rua C-179, Q-449,
ínia-GO, CEP: 74,275-180, sendo representado
HELENA DA SILVA PÓVOA, brasileira, analista

xisne de comunhão parcial de bens, portadora da
f505-4156137, SSP-GO, inscrita no CP.F. n"
í.03-1976, natural de Catalão-GO, residente e
'.3. L-3. Residencial Granviíle, Goiánia-GO. CEP
f-ONÊ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -
'. Q.A9, L 03 Saias 01 e 02 do 1° Andar e Salas 04
. Goiânia-GO, CEP.74080-010, sob o NIRE nc

•J sob o n° 02.646.010/0001-24 resolvem, assim,

1D. O er :iereço residencial do sc.r io Paulo Alexandre Lemes Povoa fica alterado de
Rua C--179. Q-449, L-17, Setor J...-dim América, Goiânia-GO, CEP: 74,275-180 para
Rua GV ;SO, Q-25, L-3, Residenc. i Gianville, Go ània-GO, CEP 74366-068.

2a, A d-*a de nascimento do s icio Wahd Anciala Rfaci Jradl fico relificada para
01.01.iy.72, em relação à Altera^ -o Contratual n 05 que constou 10.05 1974.

3M. O erclereço da empresa fica iterado de RJ;^ 85 n° 100. Q.F17, L. 10, Sooreioja,
Sfitor S :í, Goiânia-GO, CEP: 74 >30-010 para ;^na 85 n° 542, Q.A9. 1..03, Salas 01 e
02 do 1: Andar e Salas 04 a 07 - n 2° Andar, Seisr Oeste, Goiãnia-GO, CEP.74080-
010.

4°. O MRE constou indevidan ente da Alteiação Contratual n° 05 como sendo
520109 -3261, ficando retifícado iara o NIRE n° 52201550248,
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Em razão da alteração do ender,;o residencial do soão Paulo
Póvoa da retificação da data de nascimento do sócio Walid Abdala Rfaei
alteração de endereço da empres e da retificacão do número d
3 do preâmbulo e a Cláusula Segunda passa a ter a seguinte redaçào:

"2, PAULO ALEXANDRE LEMÍíS PÓVOA, brasileiro, natural de Goiânia-GO,
casado sob o regime de comunMo parcial de bens, Analista de sistemas, nascido
em 10051974, portador do CPI- n°. 660185101-97, C.l. n°. 3.110.064-540.943,
SSP-GO. residente e domiciliada na Rua GV 30. Q-25. L-3, Residencial Granvilie,
Goiânia-GO, CEP 74366-068 *

1 3 WALiD ABDALA RFAE! JR/ Dl, brasileiro, natural de Rubiataba-GO, soíleiro,
Analista de sistemas, nascido en 01.01 1972, portador do CPF n°. 759.944.451-34,
CJ. n°. 3.102,438-391.999, SSP--3O, residente c domiciliado nn Rua C-179, Q-449,
L-17, Setor Jardim América, Goiania-GO. CEP; 74 275-180. sendo representado
por sua procuradora CR1STIANE HELENA DA SILVA PÓVOA, brasileira, analista
de sistemas, casada sob o recime de comunhão parcial de bens, portadora da
Cédula de 'identidade n* 3314505-4156137, SSP-GO, portadora do CPF n3

664133.031-15, nascida em 2;.03.1976, natural de Caialão-GO, residente e
domiciliada na Rua GV 30, Q-.'.5, L-3, Residencial Granvilíe, Goiânsa-GO, CEP
74366-068, únicos sócios da NE F-OIME TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. -
EPP, sob o NIRE 52201550248 e inscrita no CNPJ sob o n° 02,646,010/0001-24
resolvem, assim, alterar o contraio social;"

2a. A sociedade tem sede na cxiade de Goiânta, Estado de Goiás, na Rua 85 n°
542, Q.A9, L.03, Salas 01 e 02 do 1fi Andar e Salas 04 a 07 do 2° Andar, Setor
Oeste, Goíània-GO, CEP,74080 010.

53. Inclusão do número do rastro do contraio primitivo arquivado na Junta
Comercial do Estado de Goiás que não constou da Alteração Contratual n° 05.,
ficando incluída a Cláusula Terceira corn a redação a seguir, com a consequente
renumeração das demais cláusu..ís:

3a. A empresa Net-One Tecnologia da Informação Ltda. EPP. CNPJ n°
02,646.010/0001-2, tem seu co-.trato primitivo arquivado na Junta Comerciai do
Estado de Goiás sob n° 522015^)248 por despacho de 03 de fevereiro de 1999.

6*. Em relação aos Códigos Nac.onal de Atividade Económica - CNAEs fica mantida
o 6399-2/00 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE como atividade
económica principal, e acrescidos os seguintes de Atividades Económicas
Secundárias:
6201-fl/OC

L, .' . II

DESENVOLVIMENTO DE PR DGRAMAS DF COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
DESENVOLVIMENTO r l ic:i *a:iAMl N KJ DE PROGRAMAS DE COMPUTAflOfí CUSTOMlZAVEIS
ACil MUAMhNTO DE ESPA^ ^S PARA PUSLICTAD^ i"XCI l l! b V VEÍCULOS DE COMLNICAÇAO
ATIVJDACES DE PRCDJÇA' • DE FOTCG^ArtAS EXCEDO ASREA E SUBMARINA

8219 9/'
PREPARAÇÃO DE
NÃO rSMI OIFICADOS ANTE

roy ! SfcHVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
5|ORMENTÊ
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Ern decorrência da alteração dos ?-NAEs, o Objeío Social da sociedade 1(ca alterado ^
na Cláusula Quinta do Contrato .iocial (Cláusula Quarta da Alteração Còritfaíual n° $/
05), para a redação a seguir: s^onĵ '

"O objeto da sociedade è o leva.namento de informações realizado por contrato ou
por comissão, e elaboração dos respectivos resumos de notícias (clipping
eíetrônico) destinados aos clientes: desenvolvimento de sistemas para atender às
necessidades dos clientes, progr.-,nação com o uso de ferramentas e do linguagens
de programação, desenvolvimento de páginas para a internet; outorga de
autorização de uso de programa- de computador cusiormzávets; serviços de aluguel
e revenda de produtos para púbis ; dade em espaços internos como trens, ônibus etc,
e espaços externos ou equíp-rnentos urbanos como outdoors, busdoors ctc:
produção fotográfica para fins correrciais, de publicidade e pessoais, como fotografia
para passaportes, escotas, casamentos, comerciais: e preparo, preenchimento e
elaboração de documentos."

7a Na Cláusula Sexta da alteração contratual n° 05 constou o nome do sócio Paulo
César de Menezes Póvoa sem s palavra "de". Em consequência a Cláusula Sétima
do Contrato ora consolidado fica nom a seguinte redação;

73 O Capitai Social é de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000
(cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e
integralizado. distribuído da seg linte forma

SÓCIOS
PAULO CÉSAR DE MENEZES POVO/
PAULO ALEXANDKE LEMES POVOA
WALID AR DA LA RFAEI JRADÍ
TOTAL

QUOTAS
25.5CC
14 ~.CC

10.0 DD

50.000

%

51
29
20

100

VALOR
?S 50000
14.500.CU
10 000 CO
50.000,00

8a Fica alterado o enquadramento cfa empresa, de Microempresa- ME que constou
da Quinta Alteração Contraíua para Empresa de Pequeno Porte •• EPP. Em
consequência todas as cláusulas deste Contrato que façam referência ao porte da
empresa ficam alteradas de ME : ara EPP

9a À vista da modificação ora ajustada,
social, com a seguinte redação;

consolida-se o contrato

"PAULO CÉSAR DE MENEZES PÓVOA, brasileiro, natural de
Pontalina-GO, casado sob o recime de comunhão universal de bens, Advogado,
nascido om 02. 07, 1948, portador do CPF n° 052.060.141-88. C. l. n°. 119.305. SSP-
GO, O. 3-GO 7.180. residente * domiciliado na Rua C-183, Q-44S, 1-11. Setor
Jardim '\mcrica. Goiânia-GQ, CfP: 74,275^210,

PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA, brasileiro, natural de Goiânia
GO, casado sob o regime de .'..omunhão parcial de bens, Analista de sistemas
nascidc em 10.05.1974, poitac K do CPF rr. 660.185.101-97, C.i. n". 3.110,054-
540,94:. , SSP-GQ, residente e domiciliado na Rua GV 30, Q-25, L-3, Residencial
Granviií-, Goiânia-GO, CEP 745'Í6-OG8;

WALID ABDALA P-AEI JRADÍ brasileiro, natural de Rubiataba-GO,
solteiro. Analista de sistemas nascido em 01.01.1972. portador do CPF n°.
759944451-34, C l. n° 3 102 .-c 38-391 999, SSP-GO, residente e domiciliado na
Rua C-183 Q.448 L .12 Jardin América, Goiània-GO. CEP 74,275-210, sendo
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representado por sua procurad
brasileira analista de sistemas, c.;:
portador?; da Cédula de fdeníid.:.;
C.P F r 664.133.031-15. nas j
residente e domiciliada na Rua GV
CEP 74206-068. únicos sócios <<
LTDA. - EPP. com sede na Rua S
Safas 04 a 07 cio 2° Andar, Setor <
52201550248 e inscrita no CNP,
alterar o contrato social:

•a CRISTiANE HELENA DA SILVA'" PÓVOA, ,.?
;ada sob o regime de comunhão
íe n" 3314505-4156137, SSP-GO.,
•da em 21 03.1976, natural de Catalão-GO,
30, Q-25. L-::. Residencial Granvíiíe, Goiânia-GO
;i NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
n° 542, Q.A9. L.03, Salas 01 c 02 do 1° Andar e
oste, Goiânie-GO, CEP,74080-010, sob o NIRE
sob o nu 02.646.010/0001-24 resolvem, assim,

11. A sociedade tem a denomi açào sociaf de NET-ONE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. - EPP ^ como nome de fantasia 'ULTIMATUM
TECNOLOGIA JURÍDICA",

2° A sociedade tem sua sede na ciJade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 85 n°
542, Q.A9, L.03, Safas 01 e 02 ch 1a Andar e Salas 04 a 07 do 2° Andar. Seíor
Oeste. Go^nia-GO, CEP 74080-0 ".,.

3a. A empresa Net-One Tecnolngia da Informação Ltda. EPP, CNPJ nfl

02646,010/0001-2. tem seu contraio primitivo arquivado na Junta Comerciai do
Estado de Goiás sob nn 52201550248 por despacho de 03 de fevereiro de 1999.

4a A sociedade poderá, a qualquer ^mpo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual, dosje que aprovado pelos votos correspondentes
dos sócios no mínimo igual a três quartos do capitai social, nos termos do artigo
1.076 da Lei 10,406/2002,

5a O objeto da sociedade é o levantamento de informações realizado por contrato
ou por comissão, e elaboração :íos respectivos resumos de noticias (clipping
elelrõnico) destinados aos clientes desenvolvimento de sistemas para atender às
necessidades dos clientes, programação com o uso de ferramentas e de linguagens
de programação, desenvolvimento de páginas para a internet; outorga de
autorização de uso de programas d computador customizáveis; serviços de aluguel
e revenda ..e produtos para publíci; -ide cm espaços internos como trens, óníbus. e
espaços e.,-lernos ou equipamento, urbanos conrj outdoors. busdoors; produção
fotográfica tiara fins comerciais, de publicidade e pessoais, corno fotografia para
passaporte - escolas, casamentos, comerciais; e preparo, preenchimento e
elaboração rie documentos.

6a O prazo .te duração da sociedade é indeterminado.

7* O Capiíjí Social é de RS 50.0CCÍ.OO (cinqúenía mil reais), dividido em 50.000
(cinquenta nil) quotas, no valor de R$ 1,00 (urn real) cada uma. subscrito c
integralizac i. distribuído da seguini^ forma.

j sóctos | QUOTAS
PAULO CÉSAR DE= MF.-NEZES PÓ v.- >A
|PAULC Al. EXA.NDRE LEMES PÓVOA
WALID ABDALA RrAEl JRADI

l TOTAL

25.500
li. 5 GO
m: co

'Á

51
'2 y
20

50.000 j 100

VALOR
.Í5.5CCOO
14 600,00
!0,COO,00
50.000,00
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8*. As quotas da sociedade s>o indivisíveis e náo poderão ser ceííídas ouv*/
transferidas, por qualquer motivt sem o expresso consentimento da $oc\èdfè$&-^
cabendo, em igualdade de preço- e condições o direito de preferência, por ordem
decrescer,te da vofurne da proprndade de quotas. Todos os sócios respondem.
solidariamente, pela íntegralizaçãe tio capital social.

9a Os sócios não poderão, individualmente ou em conjunto, prestar serviços
técnicos externos, cm atividades ílins ou conexas com a da sociedade, sem que
haja prévia e expressa autorização íía administração.

Parágrafo único - O sócio que infringir o disposto nesta cláusula será
apenado com multa correspondente ã redução de 20% (vinte por cento) das quotas
sociais que detiver, as quais deverão ser vendidas com observância do disposto na
Cláusula Oitava.

10. Os administradores e sócios declaram, sob as penas da lei. que não estão
impedidos de exercer a administrado da sociedade, em razão do lei especial, ou
em virtude de condenação crimina' ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à
pena que vede. ainda que têmpora;emente, o acesso a cargos públicos, por crime
fallmentar, crime de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato e, ainda.
crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência ;: contra as relações de consumo, fé pública, e á
propriedade.

11. A responsabilidade dos sócios na forma da legislação em vigor, é limitada à
importância de suas quotas no Captai Social da empresa,

12. A administração da sociedade caberá ao sócio Paulo César de Menezes Póvoa
e ao sócio Paulo Alexandre Lemes Povoa. podendo agirem isolada ou
conjuntamente, com poderes e arnbuíções de apresentação ativa e passiva na
sociedade, judicial e extrajudicia'mente, bem como praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, se-npre no interesse da sociedade, autorizado o
uso do nome empresarial, vedado; no entanto, íazê-lo em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações em favor cie qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem corno onerar ou alienar bens móveis ou imóveis, da sociedade, sem
que haja expressamente a autorização de todos o::. sócios,

13. Havendo pretensão de um dos s:cios retirar-se da sociedade deverá notificar os
outros por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo que seus
haveres lhe serão reembolsados de conformidade com negociação eníre todos os
sócios no prazo máximo de 90 di* • após a comunicação, com formalização de
documento de compromisso que deverá ser registrado em cartório

14. Todo cí-a 31 de dezembro de «rada ano os sócios prestarão contas de sua
administraç-,j. e deliberarão sobre fias nos quatro meses seguintes ao término do
exercício se :ial; imediatamente apôs ,1 deliberação os lucros ou prejuízos verificados
serão distn: , lidos ou suportados p i;os sócios, r ..a proporção de suas quotas de
capital.

Parágrafo único - .-. critério dos sócios e no atendimento de
interesses G.J própria sociedade o toí il ou parte dos lucros poderão ser antecipados



aos sócios mediante apuração da Demonstração do Resultado do
contábfl em períodos menores qur 12 meses ou de acordo com a legislação
ou destinados à formação de Reservas de Lucros, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Lei n° 6.404/7f legislação complementar ou que vier a substitui-
la, ou manter a totalidade ou parte 3m Lucros Acumulados para futura destinação.

15. No caso de falecimento cie q-.Mlquer dos sócios, a sociedade poderá não sor
extinta, levantando-se o vaíor do í atrimõnio em até 30 (trinta) dias a partir da morte
e, convindo aos demais sócios, sara lavrado icvo contrato com a inclusão dos
herdeiros cio sócio falecido mantendo os direitos legais ou. então, os herdeiros
receberão todos os seus haveres e:n relação ao valor patrimonial na proporção das
quotas que pertenciam ao sócio falecido, em 10 (dez) prestações tguais e
sucessivas, vencendo-se a primeira em 120 (;,ento e vinte) dias da data da
apuraçáo do vaíor do património.

16. As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato
serão supridas ou resolvidas com ;>ase na Lei 10 406/2002, e noutras disposições
legais que lhe forem aplicáveis.

17. Fica eleito o foro desta comarcj de Goiânia, Goiás, para qualquer ação fundada
neste contrato, renunciando-se a c jalquer outro oor mais privilegiado que seja

E, por estarem ass,oi justos
instrumento em três vias de iguaf teor.

e contratados assinam o presente

Goiânia, (/9 de setembro de 2013

••.x* - •.
Paulo César de Menezes Póvc i

Sócio
Pauio Alexandre Lemes Povoa

Sócio

.

Walid Abdala Rfaeí Jrad
Sócio
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MARIA GÍIUA I.SMES
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P 74453 610 METROBUS

Processo: 2017000014

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EM PRÉ A DE PUBLICAÇÃO

DESPACHO V 008/2017-DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a C.I. NJ

14/17 da Assessoria Jurídica, encaminhe-se à Presidência para conhecimento e decisão quanto

a viabilidade do prosseguimento do processo informando, à oportunidade, que o \alor médio

global apurado foi de R$ 1.092,64 (um mil, noventa c dois reais e sessenta e quatro centavos)

e o menor preço apurado foi de RS 720,00 (setecentos e vinte reais), ofertado pela

empresa Net One Tecnologia da Informação Lida.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Colctivo S/A,
em Goiânia aos 12 dias do mês. de janeiro de\!017.

RICARDO LUIZ JAYME
DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NAf ORMA DA LEI
Goiânia: t $ / li M i /

Marlius Braga Machado
Presidência

METROBUS

METIiOBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Pari arca, 299 - Vila Regina CEP 74-153-610 Goiânia - GO

Fones: (62) 3297-7790/3297-7791 - PABX: (62.) 3297-1333 - FAX:(62) 3297-1206/3297-1312 - E-mail: dirfinanceira@metrobijs.com.br
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C/ 003/2017 Goiânia, 18 de Janeiro de 2017.
De: Comissão Permarente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Dispensa 003/17 - Processo n° 2016000014 - Contr. de Empr.

para Publicações de Atos Judiciais.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de pedido da ASSESSORIA JURÍDICA,

através da Cl n° 06/2017, dataca de 03 de Janeiro de 2017, solicitando a

contratação de Empresa Especializada no Serviço de Publicações de Atos

Judiciais em Diários de Justiça, visando facilitar e garantir segurança ao

acompanhamento das Ações Judiei; is, em que a Metrobus figura copo parte, por

um período de 12 (doze) meses, de forma parcelada, a partir da assinatura do

contrato. Os serviços deverão ser prestados, mediante o recebimento da ordem de

serviço emitida pela Assessoria Jurídica da Metrobus, conforme estabelecido no

Contrato entre as partes.

Devidamente instruído cem 03 (três) orçamentos, sendo:

EMPRESA CNPJ

NET-ONE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO LTDA
02.646.010/0001-24

AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LT 00.190.951/0001-70

ADVISECLIP SERVIÇOS EM

TECNOLOGIA LTDA-ME

Valor Total R$

720,00

16.841.580/0001-80

999,12

1.558,80

Tendo em vista a iguald; de entre as propostas quanto ao serviço a ser

realizado, bem como, em razão d.i regularidade das mesmas, apontamos como

válidas e concluímos ser da empres.H NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LTDA, a proposta mais vantajosa pi 'a esta Empresa.

Quanto a razão da esct lha do fornecedor, entendemos, por motivos

óbvios, estar plenamente demonstn do o respeito aos princípios da economicidade,

isonomia e a impessoalidade, v :z que a proposta da empresa NET-ONE

l .'
Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Pau iarca N"21)1} Vila Regina - Goiânia GO. Ccp 74.453-610
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, é a que melhor atende ao objeto

questão.

Quanto a justificativa do preço, entendemos, com base nas propostas

juntadas que o valor proposto pela empresa NET-ONE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO LTDA , no valor de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais), está em

consonância com o praticado atualmente no mercado em questão.

Quanto aos Recursos Oi çamentários - 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 (ontábil de receitas n° 4.1.1.01.

Quanto ao Recebimento do objeto - A Gestão ficará a cargo da servidora

Andreia Gomes Fernandes e a fiscalização será feita pelo Servidor João Alves de

Queiroz.

Após a devida instrução do processo, concluiu esta CPL pela declaração de

Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei 13.303 de Junho de

2016 e art. 33 e 34 da Lei Estafual n° 17.928/12, para contratar a empresa

NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. pelo valor de R$ 720,00

(Setecentos e vinte reais), para a prestação de serviço de Publicações de Atos

Judiciais em Diários de Justiça, objeto desta dispensa.

Em cumprimento às determinações legais, convém a esta Comissão

informar que neste exercício, não existe outra licitação com o mesmo objeto, não

excedendo assim, o valor previsto e n lei para dispensa de licitação.

Assim sendo, encaminhar MÓS o presente processo a esta Assessoria, para

manifestação sobre o enquadramento da Dispensa de licitação, em questão.

Atenciosamente,

Olíciol òfpeWHa Verde
Presidente da CPL

22
Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Pat< iarca N°299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610
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CONTRATO N° _ /17

53

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
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 - i<> 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATANTE, representada pelo ['iretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAVME, 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 'í;

CONTRATADA:

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 201600014, Dispensa de Licitação n°
003/2017, à proposta de preços apresentada em . /_ _/201_ . e às determinações da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de :' 993; 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 ju-ídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria gê ai dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA S EGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a pres :ar à METROBUS, Serviço de Publicações de Atos
Judiciais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instrjmento é de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por a é 60 (sessenta) meses.

O presente Contrato, em atenção ao tern o do art. 40, VII da Lei 13.303/16, sua gestão será

1/7
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acompanhada pelo Servidor ESTNIO PRIMO DE SOUSA, Assessor Jurídico e a fisca
prestação dos serviços, ficará a cargo da servidora SÍLVIA LÚCIA TEIXEIRA
NUNES, Assessora Jurídica, ou quem for designado pelo titular desta pasta por instrumento
que o substitua.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES
O objeto deste contrato deverá ser prestado de acordo com os itens previstos no processo n°
2017000014 e necessidade da CONTRATA MTE.

Parágrafo Primeiro - O código e a senha privativa de responsabilidade exclusiva e integral
da CONTRATANTE, são intransferíveis, não podendo ser objeto de qualquer tipo de
comercialização.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA disponibilizará o serviço em questão 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, podendo haver interrupções ou suspensões de
natureza técnica ou operacional, hipótese que haverá comunicação previa ao CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Cabe exclusivamente ao CONTRATANTE a aquisição, preparação e
manutenção dos equipamentos terminais e suas interfaces de acesso ao sistema.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA fira obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo n°
2017000014, 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 n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - IO FATURAMENTO E PAGAMENTO

A CONTRATADA prestará o serviço de a :ordo com a Ordem de Serviço, conforme Cláusula
Quarta pelo preço mensal de R$ 60,00 (sessenta reais) e o valor anual de R$ 720,00
(setecentos e vinte reais), inclusos tocos os encargos inclusive frete e despesas acessórias,
cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal,
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

Parágrafo Primeiro - 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 Segundo - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do serviço e consignar os números do(aj:

• i) Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

• ii) Contrato Administrativo;

• til) Procedimento Licitatóho;

• iv) Ordem de Serviço respectiva, além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE, relativamente a
Prestação de Serviço;

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

Parágrafo Terceiro - 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, aoministrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás,
verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

2/7
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3r. "'Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE rebitará, no todo ou em parte, o serviço executada^ppi . r .- ,-• ' :

^S^yOror"^/
desacordo com o disposto no Contrato. Se apôs o recebimento provisório constatar que
serviço 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 Quinto - 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 Sexto - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são
inegociáveis.

Parágrafo Sétimo - 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 SEXTA - 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 n° 4.1.1.01.

CLÁUSULA SÉTIMA - 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. 7o 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 oa 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 orevistas 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.?s 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

U l

CORRESPONDÊNCIA
2 % sobre o valor mensal do contrato
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/
02

03

04

05
06

4 % sobre o valor mensal do contrato
6 % sobr:? o valor mensal do contrato

7 % sobre o valor mensal do contrato

\
\1"
V-OB,

8 % sobre o valor mensal do contrato
10 % sobre o valor mensal do contrato

ssort»

Tabela 2:
ITEM

01

02

03

05

06

07

rm

10
11

12

l i

l i ,

l /

U'.

i y

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.

GRAU

l

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

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

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

Deixar de manter sigilo sobre t>do 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.

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 ocorrência.

Deixar de zelar pelas instalações util>zadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou presta; 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.

14 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 inidoneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou
que não represente a verdade dos ;atos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.

Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)
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Parágrafo Quinto - A CONTRATADA fie <rá sujeita à multa de 10% (dez por cento)\soja
valor do contrato ou Nota Fiscal, no cas<i de descumprimento total da obrigação, bem^Qflrno. ,
nas hipóteses de recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de ?trâ-~
convocação, ou de prestar a garanti? contratual, nos prazos estipulados no presente

Instrumento.

Parágrafo Sexto - As multas prevista ; 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 ce^santes 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 determ nantes da punição ou até que seja promovida a sua

reabilitação perante a própria autoridade -}ue 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 m.iximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da
intimação da decisão ou cobrada judicialrr ente.

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 ,10 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 casor, 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 t bjetivos 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
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prejuízos regularmente comprovados qu>: houver sofrido, tendo ainda direito a paga
devidos pela execução do contrato até a cata da rescisão.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as dt vidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da
Lei Federal n° 13.303/16, sempre por me o de termos aditivos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATAD >. 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 contraio, 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, se:n 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.

Parágrafo Quarto - A inexecução tota ou parcial do contrato enseja a rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA NONA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de
categoria profissional ou insumos, visvmdo 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, 'ião o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão
do seu direito, caso ultrapasse a anualidade, o índice para o reajuste contratual será INPC.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência tota! ou parcial co objeto contratado.
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CLAUSULA DEC MA PRIMEITA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualque
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente
contrato.

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 de testemunhas.

Goiânia-GO, de de 2017.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Testemunhas;

MARLIUS BRAGA MACHADO
Oiretor-Presidente

RICAADO LUIZ JAYME
D.-etor de Gestão

Representante

Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:
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METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS C.M.P.J.: 02.392.459/0001-03
Transporte Coletivo S/A RIJA PATRIARCA, 299 VILA REGiNA GOIANIA-GO od; 054230

Forncedor: 2644 - NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dispensa de Licitação: 0003/2017

Ite Código Produto Marca

l 17008 PUBLICAÇÕES DE ATOS JUDICIAIS EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA SERVIÇO

Data: 19/01/2017

Processo: 2017000014

Un. Preço Qtde

SER 60,00 12,00

Valor Total

720,00

Total Geral: 720,00

19/01/20/. l tie í
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P A R E C E R n° 72017

Processo n°: 2017000014
Interessado : Assessoria Jurídica
Assunto : Dispensa de Licitação n° 003/2017 - Serviço de Publicações de Atos

Judiciais em Diários d t- Justiça.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL - Comissão Permanente

de Licitaçã \, por meio da Cl. ng 0( 3/2017, de 18/01/2017, quanto à legalidade de sua

manifestação que concluiu pela cara,terização de hipótese de dispensa de licitação, nos

termos do art. 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa especializada na

prestação ô>* serviço de publicações cK1 atos judiciais em Diários de Justiça.

Faz a CPL em sua comunicação, faz menção aos seguintes orçamentos, todos

juntados n<.5 autos:

EMPRESA CNPJ VI Total RS

NET-ONF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.646.010/0001-24 720,00

A\O URGENTE PUBLICAC 3ES LTDA 00.190.951/0001-70 999,12

ADVISEC '.IPSERVIÇOS EMTECNC'OGIA LTDA-MI- 16.841.580/0001-80 1.558,80

Rua Patriarca, 299 ' Ia Regina - CEP: 74* i3-hlO Goiânia - GO
í,BX: (62) 3230-7500
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Apreciadas as propostas, verificou-se que a Empresa NET-ONE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I TDA, CNPJ nw 02.646.010/0001-24, detêm oferta mais

vantajosa, no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

A Comissão Permanente de Licitação após a devida instrução processual,

concluiu que a situação presente enquadra-se à hipótese de dispensa de licitação, prevista

no art. 29, II, da Lei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12, ressaltando ainda

que neste exercício não houve qualquer procedimento relativo ao mesmo objeto.

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 legislação licitatória para contratação de

obras, serviços, compras, alienações, permissões e locações, por força dos comandos

contidos no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e art. 28 da Lei nu 13.303/16.

Todavia, em consonância às normativas: acima delineadas, existem situações

nas quais a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível, em razão das

peculiaridades que a cercam, conforme apregoa o art. 29 da Lei 13.303/16 - Estatuto

Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista.

O Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista prevê

em seu art. 29, II, que é dispensável a licitação para outros serviços e compras de valor até

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme colacionamos:

É Ari. 29'dispensâvel n realização de licitação por empresas públicas e
s<v; dades de economia >ti -tn

II- i>nra outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vul~o que possa ser realizado de uma só vez;

Desse modo, entendemos que a presente situação enquadra-se na hipótese

Rua Patriarca, 299, '! Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
••<VBX: (62) 3230-7500
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dispensa em razão do valor , ou seja, não ultrapassa o limite imposto pelo inciso II do art.

29 do Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, em atenção

ao Preceito Constitucional da Economicidade.

Vale ressaltar, conforme relatado pela Comissão Permanente de Licitação, a

inexistência neste exercício de procedimento relativo ao mesmo objeto.

Relativamente ao Decreto Estadual nô 7.466/11, que regulamenta o tratamento

favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte, ressaltamos não ser aplicável .10 presente caso por se tratar de uma dispensa de

licitação, hipótese prevista do art. 8°, III.

Compulsando os autos, verifica-se a presença de 03 (três) propostas com

orçamentos completos, eis que demonstrada a devida justificativa do preço apresentado

para contratação.

Ademais, quanto aos recursos orçamentados, indicação de gestor para o

Contrato e documentação de habilitarão jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, foram

satisfatoriamente atendidas.

\e todo o exposto, SUGERE esta Assessoria Jurídica pela declaração de

dispensa de licitação, com fulcro no a rt. 29, II, da Lei Federal n° 13.303/16 e art. 33 e 34 da

Lei Estadu ií 17.928/12, para que o "ornecimento do objeto, nos moldes do termo de

referência, *eja feita na empresa NI1-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,

CNPT n° 02 646.010/0001-24, no valor cie R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), e contrato com

vigência de 12 (doze) meses.

Quanto à comunicação e apreciação da Controladoria-Geral do Estado,

não se fez necessária, visto o que disp >e a Instrução Normativa ntí 039/2016 - CGE-GO.

Porém, quanto a comu -cação ao TCE, dar-se-á nos termos do art. 263, §§ 4S

ao 6y do RITCE.

Rua Patriarca, 299, 'ila Regina - CEP: 744S3-610 Goiânia - GO
' ABX: (62) 3230-7500
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Retorne-se à CPL, para juntada do Ato Deciaratório de Dispensa. Após,

encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a recomendação ora

dada, proceda a ratificação do resultado apurado peia Comissão Permanente de Licitação,

bem como a publicação, nos termos do art. 33, X, da Lei Estadual nQ 17.928/12.

A seguir, remeta-se à CONTROLADORIA para a formalização do Termo

do contrate nos moldes da minuta juntada, bem como as providências subsequentes.

É o Parecer, S.M.J.

Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica, nos termos da

Portaria nQ 082/13, por analogia.

Goiânia, 23 de janeiro de 2017.

SAMUEL GOSTA

Assessor Jurídico
OAB/GO 38.278

Rua Patriarca, 299, ' !a Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•• tBX: (62)3230-7500
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Processo n°: 2017000014
Interessado: Assessoria Jurídica
Assunto : Dispensa de Licitação n° 003/2017- Serviço de Publicações de Atos Judiciais em

Diários de Justiça.

DESPACHO NQ OJy /17-ATUR. Trata-se de resposta à consulta

formulada pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I. n° 003/2017, de

18/01/2017, qu into à legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese

de dispensa cK? licitação, nos termos do art. 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa

especializada na prestação de serviço de publicações de atos judiciais em Diários de Justiça.

Posto isto, VDOTO o Parecer n° Q J y / 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado SAMUEL COSTA, Assessor Jurídico desta empresa.

Encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para caso acate a

sugestão ora dada, proceda a devi ! .1 autorização, após à CONTROLADORIA para as

providências subsequentes.

ASSESSOKIA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

STENIO PRIMO
A «ESSOR JURÍDICO - CHKFE

OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS l - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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PROCESSO N° 201700014

DISPENSA NO 003/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 29 inciso II art.

33 e 34 da Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer Jurídico n° AfV /2017, para

contratação da empresa NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

, pelo valor total proposto de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais), para

a prestação de Serviço de Publicações de Atos Judiciais em Diários de Justiça,

objeto desta dispensa.

Face ao disposto no art. Art. 29, II 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, 23 de Janeiro de 2017,

OlícicMlopes Vila Verde
Preí idente da CPL

Metrobus l -ansporte Coletivo S/A
Rua Patriarca, n° 299, Vile Regina, CEP 74.453-610, Goiânia-GO

Fone: 62 3230 7500
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PROCESSO: 2017000014
INTERESSADO: ASSESSORIA JURÍDICA
ASSUNTO; DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO N.Q 019/17-FRES. - Tendo em vista o que
consta nos autos, que tratam de prestação de serviços de publicações de atos judiciais em
Diários de Justiça, o Diretor Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação ny 003/2017, bem como autoriza a contratação da empresa NET -ONE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.646.010/0001-24, no
valor de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais).

Encaminhem-se os autos à Controladoria para formalização
do contrato.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 24 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

metrobusíSJmetrobus no no hr / PARX-
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G*
DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2017000014 Contr. 008/17 Assinaturas
C.I N° : 022/17 DATA: 25/01/17

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, Contrato Administrativo n- 008/17, a ser firmado com a empresa

NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, oriundo do processo n6

2017000014, 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 ns 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,

L C I O ANTNIO ARANTS
Assessor de CONTROLADORIA

METKOBUS TRANSPORTE COLETWOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-6K) Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 I'ABX: 3230-7500 c-mail aintroladciriacamptrobus.go.tiuv.br
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/
CONTRATO N° 008/17

G^

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E NET-ONE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, nu 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o nu 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente MARL1US BRAGA MACHADO e o Diretor de Gestão RICARDO
LUIZ JAYME, portadores das CI's. N9 1.404.934 SSP/GO, 1141434 SESP/GO, CPF/MF nc 307.798.551-91,
307.303.681-49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA

NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP, denominada apenas CONTRATADA, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 02.646.010/0001-24, estabelecida à Rua 85, ntf 542, Qd. A9, Lt. 03, Salas 01 e 02 do F
Andar e Salas 04 a 07 di 1° Andar, CEP 74.080-010, Setor Oeste - Goiânia-GO, representada nesse ato pelo
Sócio Administrador PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA, inscrito no CPF/MF sob o n.» 660.185.101-97,
portador do RG n.3 3.110.064-540.943, expedido pela SSP-GO

Tem justo e acordado o presente Contraio de [''orneeimento, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n9 2017000014, Dispensa de Licitação ne 003/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal ng

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 prestar à METROBUS, Serviço de coletâneas de Publicações de Atos
Judiciais, no Diário de Justiça do Estado de Goiás, Diário de Justiça da União, Primeiro Grau de Jurisdição
Estadual (Justiça Comum e Juizados Especiais), Varas do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional
Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho - 18!l Região, Tribunal Regional Federal l- Região, Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho.

METROBUS TRANSPORTE COLET1VOS S. A. - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 - Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 c-mailcontroladoria@metrobus.go.nov.br
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser
prorrogado por até 60 (sessenta) meses.

O presente Contrato, em atenção ao termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16, sua gestão será acompanhada pelo
Servidor ESTENIO PRIMO DE SOUSA, Assessor Jurídico e a fiscalização da prestação dos serviços, ficará a
cargo da servidora SÍLVIA LÚCIA TEIXEIRA GONÇALVES NUNES, Assessora Jurídica, conforme ato
próprio de designação outorgado pelo presidente desta Pasta.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

Os serviços, objeto deste contrato deverão ser prestados de acordo com os itens previstos no processo nQ

2017000014 e necessidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - O código e a senha privativa de responsabilidade exclusiva e integral da
CONTRATANTE, são intransferíveis, não podendo ser objeto de qualquer tipo de comercialização.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA disponibilizará o serviço em questão 24 (vinte e quatro) boras por
dia, 7 (sete) dias da semana, podendo haver interrupções ou suspensões de natureza técnica ou operacional,
hipótese em que haverá comunicação prévia ao CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Cabe exclusivamente ao CONTRATANTE a aquisição, preparação e manutenção dos
equipamentos terminais e suas interfaces de acesso ao sistema.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo n- 2017000014, 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 n" 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

A CONTRATADA prestará o serviço de acordo com a Ordem de Serviço, conforme Cláusula Quarta pelo

preço mensal de RS 60,00 (sessenta reais) e o valor anual de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), inclusos

todos os encargos inclusive frete e despesas acessórias, cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias,
após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

Parágrafo Primeiro - 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 Segundo - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as

características do serviço e consignar os números do(a):

wa, além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE, relativamente a Prestação de
Serviço;

i y
b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (1NSS, FGTS,^
Trabalhista etc.).
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Parágrafo Terceiro - 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 Quarto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo

com o disposto no Contrato. Se após o recebimento provisório constatar que o serviço 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 Quinto - 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 Sexto - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são inegociáveis.

Parágrafo Sétimo - 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.

CtÁUSULA SEXTA - 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 n° 4.1.l .01.

CLÁUSUtA SÉTIMA - 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 rr2

8.666, de 21 de junho de 1993as vedações contidas no art. 7" da Lei Federal n2 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 ne 8.666/93; arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016; art. 7S da

Lei Federal n° 10.520/02; e Lei Estadual n2 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 ínexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste,

sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme

infraçoes 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.
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Tabela 1:

GRAU
01
02

03
04

05
06

CORRESPONDÊNCIA
2

4

6

7

8

10

<v/o
o//o

o//o
<V/o

o//o
I I/o

sobre o valor
sobre o valor
sobre o valor
sobre o valor
sobre o valor
sobre o valor

mensal
mensal
mensal
mensal
mensal
mensa

do
do

do

do
do

do

contrato
contrato
contrato
contrato
contrato
contrato

Tabela 2:

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Kdital, 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.

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 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.

GRAU

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

4
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16

17

18

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.)

5

6

ò

6

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 prestador de serviços 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:
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b) paralisação de prestação de serviços 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 OITAVA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da Lei Federal ne

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, §ltí, da Lei ny 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, XV11 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;

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.

Parágrafo Quarto - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a rescisão, com as consequências

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA NONA - 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, c a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente

justificada.
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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 - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEITA - 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 dir imir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato.

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 de testemunhas.

Goiânia-GO, 24 de. janeiro de 2017.

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão

PAULO ALEXANDRE LEMES PÓVOA
Sócio Administrador

Nome:
CPF:

CONFERIDO
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PORTARIA NO l Io DE? J IANEIRQ DE 2017.^^-f

O Diretor Presidente da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. ls - Designar o funcionário ESTÊNIO PRIMO DE SOUZA, Gerente da
Assessoria Jurídica, para desempenhar a tarefa de Gestão do Contrato Administrativo de ng 008/17,
firmado com a empresa N ET ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME e a funcionária
GIOVANNA BARBOSA DE MIRANDA como Fiscal do Contrato, acompanhando e verificando a
adequação das parcelas contratuais executadas frente as 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
ao disposto no art. 67, caput, da Lei 8.666/93, transcrito abaixo:

"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. 28 - Considerar os efeitos desta Portaria a partir desta data.

CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOSJ?-/ DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017.

'1
MARLIUS BR'AGA MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE
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conlador do DETRAN/GO, para atuar na Equipe de Apoio, junto aos
demais integrantes citados no item l.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação,
revogando a Portaria n° 546/2017/GP.

PUBLIQUE-SE, DÉ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente do Departamento Estadual de

Trânsito de Goiás - DETRAN, em Goiânia, 21 de marco de 2017
Manoel Xavier Ferreira Filho

Presidente do DETRAN-GO
Protocolo 8023

Portaria n°. 173/2017/GP
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás -
DETRAN/GO, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando os preceitos aduzidos no artigo 6J da Lei Fed. n°
8.666/1993, com sua nova redaçâo.

RESOLVE:
I - Designar os servidores Gtezia Avelino Rosa, Carla

Santos D' Rezende, Jetron Portilho Lopes, Núbia Maria Diniz
Fernandes Oliveira. Suzete Mai-e Caetano e Coutinho, Waldheir
Albino de Oliveira, Tatiane Mendes Marques Cascão e Oswaido
de Jesus Miranda para, sob a presidência do primeiro, comporem a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES cJesta Auiarquia.

II - Delegar competência ao Presidente da Comissão, citado
no inciso anterior, para assinar editais inerentes aos processos
'icitatórios do DETRAN.

III - O presidente Sr8. Glezia Avelino Rosa será substituído,
cm suas ausências e impedimentos, nela Sr8 Núhia Maria Diniz
Fernandes Oliveira.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação,
revogando a Portaria n° 106/2016 - GP.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente do Departamento Estadual de

Trânsito de Goiás - DETRAN, em Goiânia, 21 de março de 2017.
Manoel Xavier Ferreira FHhn

Presidente do DETRAN-GO
Protocolo 8030

Universidade Estadual de Goiás - UEG

UNiVFRSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM REDE - CEAR

NÚCLEO DE SELECAO
Extrato de Edital

Processo de Seleção para Tutores Presenciais e a Distância
para os cursos de Bacharelado em Administração Pública,

Licenciaturas em Ciências Biológicas, Computação, História e
Pedagogia, na modalidade a Distância - UAB/UEG

A Universidade Estadual de Goiás (UEG). pó-' fieio do Centro de
Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e do Núcleo de Seleção,
em conformidade com a Resolução CD/FNDE n. 2G de 05 de junho
de 2009, alterada pela Resolução CD/FNDE n. 08 de 30 de abril
de 2010, o Oficio Circular 20/2011 - DED/CAPES e Portaria MEC
n. 183, de 21 de outubro de 2016, torna pública a abertura das
inscrições aos interessados em atuar como Tutores Presenciais e
a Distância nos cursos de Bacharelado em Administração f-
L icenciaturas em Ciências Biológicas, Computação, História e
Pedagogia na Modalidade Educação a Distância, conforme a oferta
de vagas constante do edital e formação de cadastro de reserva.

PERÍODO PARA AS INSCRIÇÕES: de 31 de março a 09 de abril
de 2017. com efetivação do pagamento até 10 de abril de 2017
exclusivamente pela Internet, no sitio www.ntjcleodeselecao.uea.br

A laxa de inscrição do processo corresponde a R$ 20,00 (vinte
reais).

DATA DAS PROVAS:
18 de abril de 2017: Realização da 1'
dissertativa.

etapa - provas objetiva e

LOCAL DE PROVAS: Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem -
AVE A.

RESULTADO FINAL: 19 de maio de 2017.

O E,i-tai de abertura contendo normas e procedimentos para
i ,..'ste certame está à disposição dos interessados no

JQ eletrônico http://www.nucleocleselecaG.ueg.br.

INFORMAÇÕES: Telefone: (62) 3328-1122
• '> Eletrônico: wwM.nucieodesiiiecao.Lieg.br

;o de 2017.

Prof. Valíer Gomes Campos
Diretor do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede - CEAR

Prof. Dr. Haroldo Reimer
Reitor da Universidade Estadual de Goiás

Protocolo 8062

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONVÉNIOS

Espécie: Convénio n° 04/2017. Proc 20 1700020003206. Objeto:
Proporcionar aos discernes regularmente matriculados na UEG a
realização de Estágio Obrigatório junto à EMATER. Convenentes:
UEG e EMATER. Assinatura: 20/03/2017 Validade: 19/03/2022.

Neusa Maria Ravaroto
Gerência de Convénios Académicos e Captação de Recursos

P-otocolo 7989

PARAESTATAIS - SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA

indústria Química do Estado de Goiás S/A-
IQUEGO

AVISO

Ticarn 03 senhores acionistas da In',. . .
3oiás S/A - alisados que os docurm- • - .
•"33 da Lei 6.404/7(3, relativo; ex ;o em 31/12/2016,
encontram-se à disposição de V: • -L-npresa, sito
è Av. Anhanguera n° 9827 - Bairro ipiranga - Goiânia - Goiás, em

íomercial,
Goiânia, 15 de março de 2017.

António Faleiros Filho

Diretor Presidente
Protocolo 718/

Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO: 20170;
ASSUNTO: Contrato de Prestação da Serviços nc 00,r:
OBJETO- Serviços de coletãnea de Publicações de Atos Judiciais
no Diário de Justiça do Estacíc de Goiás, Diário de Justiça da União
e outros
CONTRATANTE: Metrobus Transporta Cdeiivo S/A
CONTRATADA: NET ONE Tecnologia tia informação Urfa-EPP

;.:CIA: 12 meses
VALOR ANUAL' Pç
ASSINATURA: 24/01/1 ?
NORMA LEGAL' - D>s^ensa de licitação n" 03/17 -Baseado na Lei
n° 8.666/93 e suas alterações
SIGNATÁRIOS' Marlius Braga Machado. Ricardo Luiz Jayme -
Metrobus e Paulo Alexandre Lemes Póvoa - Net One Tecnologia da
Informeçp .

1

Protocolo 3053

TRANSPORTE COLETIVO S.A., tn
i para contratacs1? das empresas JS
s S/A, CNPJ n° 04.185.877/0001-55, Sote

RS 26 150,40 e Sueci,'.
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