




























































































































METROBUS
Transporta Colsflvo S/A

CONTRATO Ntf 009/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE
ENTRE SI CELEBRAM METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/AXE SEABKA
LUBRIFICANTES EIRELI ME- NAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, nL> 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o ny 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO, RG 1.404.934 SSP/GO, CPF/MF nB

307.798.551-91; Diretor de Gestão, RICARDO LUIZ JAYMK, RG n" 1141434 SESP/GO, CPF n5 307.303.681-49,
residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA
SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, com sede à Rua das Bandeiras, n° 72, Quadra 01, Lote 06, Bairro

Rodoviário, CEP 74.430-060, Goiânia GO, Fone 4012-8000, inscrita no CNPJ/MF sob o nu 20.599.526/0001-47,

doravante denominada apenas CONTRATADA, representada por seu titular/administrador, Sr. CAIO

EDUARDO ALVES DE SOUZA, RG 4959982 DGPC/GO, CPF/MF nB 754.760.961-91, residente e domiciliado

em Goiânia-GO;

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo ne 2017000036 Dispensa de Licitação n° 004/17, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal n-
13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, supletivamente, os

princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
Fone: (62) 3230-7500 e-mail: controladona@mctrobLis.go.gov.br l
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à CONTRATANTE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ELEMENTOS

FILTRANTES, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato e

Tabela de Empresas Vencedoras abaixo:

Forncedor 10719 -

Dispensa

Item

1

2

3

4

5

6

7

de Licita

Código

SEABRA LUBRIFICARES EIRELJ - ME

;ão: 0004/2017

Produto

-, 'ÓLEO LUBRIRCANTE 5W30 SEMI-
SINTETICO/COROLLA XEI/14/15 -

13008

16241

13006

16242

14537

16243

8 Í4547 ,

9 ,16312

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

14536

FILTRO DE ÓLEO LUBRIRCANTE DO TOYOTA
COROLLA 2014

FILTRO DE COMBUSTÍVEL COROLLA XEI 2014/15

FILTRO DE AR DO TOYOTA COROLLA 2014/2015

FILTRO AR-CONDICIONADO COROLLA XEI 2014/15

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO
VW/POLO/2011

FILTRO DE COMBUSTÍVEL VW POLO 1.6 8V 2011

FILTRO DE AR DO VW/POLO/2011

FILTRO DO AR CONDICIONADO DO POLO 2011

FILTRO DE ÓLEO LUBRIRCANTE DO
VW/POLO/2009

16244 FILTRO DE COMBUSTÍVEL VW POLO 1.6 8V 2009

13005 FILTRO DE AR DO VW POLO

16246

14532

13857

14541

4721

6164

FILTRO DO AR-CODICIONADO VW POLO 1.6 8V
2009
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO
FIAT/UNO/2004

FILTRO COMBUSTÍVEL DO FIAT UNO 2004

FILTRO DE AR DO RAT/UNO/2004

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO VW/GOL
2001 16V

RLTRO DO COMBUSTÍVEL DO GOL 2001 16V

14545 FILTRO DE AR DO VW/GOL/2005

14535

14473

14546

16250

7124

RLTRO DE ÓLEO LUBRIRCANTE DO
VW/GOL/2011

RLTRO DO COMBUSTÍVEL DO GOL 2011

RLTRO DE AR DO VW/GOL/2011

ÓLEO LUBRIRCANTE 15W40 SEMI-SINTETICO /
DIVERSOS
ÓLEO 2 TEMPOS API TC - PARA MOTOR E
EQUIPAMENTOS

™ ÓLEO LUBRIRCANTE SINTÉTICO SAE 20W50 API
SL- PARA MOTOS

1

Data: 20/01/2017

Procd 20 17000036

Un.

LT

Qtde

24,00

PÇ 6,00

PC

PÇ

PÇ

UN

PÇ
UN

UN

UN

PC.
PÇ

PÇ

UN

PÇ
UN

UN

PÇ

PC

UN

PÇ
UN

LT

UT

LT

3,00

2,00

2,00

Cod:

Preço

19,95

25,30

10,90

31,99

054231

Valor Total

478,80

151,80

32,70

63,98

16,99 r 33,98

12,00 9,99

6,00

5,00

4,00

6,00

3,00

3,00

2,00

6,00

10,90

18,50

13,95

9,99

10,90

18,50

13,95

10,50

3,00 9,50

3,00

6,00

3,00

3,00

12,00

6,00

6,00

240,00

20,00

200,00

Tot

9,49

9,99

12,45

11,75

9,99

10,90

11,75

14,45

8,94

8,87

119,88

65,40

92,50

55,80

59,94

32,70

55,50

27,90

63,00

28,50

28,47

59,94

37,35

35,25

119,88

65,40

70,50

3.468,00

178,80

1.774,00

ai Geral: 7.199,97

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
Fone: (62) 3230-7500 e-mail: cgntroladoria@metrobus.go.gov.br 2
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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. A gestão do

contrato ficará a cargo da funcionária Lorena Lopes Jaime Perillo e a fiscalização do funcionário Ruancline

Benjamim da Silva, conforme ato próprio de designação assinado pelo Presidente desta Pasta, nos termo do

art. 40, VII da Lei! 3.303/1 6

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

através da emissão de Ordem de Fornecimento (Requisição de Abastecimento), preenchida e assinada pelo

Fiscal do Contrato. -

Parágrafo Primeiro - DA ENTREGA/FORNECIMENTO:

, i ) C( >\ K A l Al ).\( ' \ r i . i lormxvr <'i t 'O N' TRATANTE, ^i-inpa- que solicitada, 01 (um) bloco de

serviços, com duas vias (50x2), numerado, para emissão dos pedidos pela área competente. -

i.k-

b) Os produtos discriminados no quadro abaixo, serão fornecidos de forma parcelada, conforme a

necessidade da CONTRATANTE, no Posto de atendimento da CONTRATADA, mediante autorização formal,

por meio de preenchimento do formulário "Requisição", devidamente assinado e datado pela Gerente de

Serviços Gerais ou por funcionário por ela autorizado.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E QUANTIDADE PARA CONSUMO EM 12 (DOZE) MESES:

Item

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Descrição

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEM1-
SINTÉTICO/COROLLA XEI/14/15

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO TOYOTA
COROLLA2014

FILTRO DE COMBUSTÍVEL COROLLA XEI 2014/15

FILTRO DE AR DO TOYOTA COROLLA 2014/15

FILTRO DE AR-CONDICIONADO COROLLA XEI
2014/15

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO
VW/POLO/201 1

FILTRO DE COMBUSTÍVEL VW POLO 1.6 8V/2011

FILTRO DE AR DO VW/POLO/2011

FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO POLO 201 1

FILTRO DE ÓLEO I .UBRIFICANTE DO
VW/POLO/2009

U n Qtd

LT 24

PÇ 06

PÇ 03

PÇ 02

PÇ 02

UN 12

PÇ 06

UN 05

UN 04

UN 06

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
Fone: (62) 3230-7500 e-mail: controladoria@metrobus.qo.gov.br 3
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11 FILTRO DE COMBUSTÍVEL VW POLO 1.6 8V/2009

12 FILTRO DE AR DO VW POLO

13 FILTRO DO AR-CONDICIONADO VW POLO 1 .6
8V/2009

14 HLTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO FIAT/UNO
2004

15 FILTRO COMBUSTÍVEL DO FIAT UNO/2004

16 FILTRO DE AR DO FIAT/UNO/2004

17 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO
VW/COL/2001/16V

18 FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO GOL 2001/16V

19 FILTRO DE AR DO VW/GOL/2005

20 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO
VW/GOL/2011

21 FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO GOL/2011

22 FI LTRO DE AR DO V W/GOL/201 1

23 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-
SINTÉTICO/DIVERSOS

24 ÓLEO 2 TEMPOS API TC - PARA MOTO EQ
EQUIPAMENTOS

25 ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 20X50 API
SL-PARA MOTOS

PÇ

PÇ

PÇ

U N

PÇ

UN

UN

PÇ

PÇ

UN

PÇ

UN

LT

LT

LT

03

03

02

06

03

03

06

03

03

12

06

06

240

20

200

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar relação de todos os

sócios que compõem seu quadro social, no momento da contratação e durante a vigência do ajuste, sempre

que a Administração o requerer, conforme art. 55, inciso XIII, da Lei Federal ny 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Gerência de Serviços Gerais, na forma prevista pela

Lei 8.666/93;

b) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre írregularidades observadas na execução do

objeto;

c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;

d) Cumprir com obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/93 c demais legislações pertinentes.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
Fone: (62) 3230-7500 e-mail: controladoria@metrobus.go.gov.br
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a;

a) Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

b) Submeter-se à fiscalização da MIÍTROBUS, através do setor competente que acompanhará a entrega dos

produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o

exato cumprimento das condições pactuadas;

c) Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, também as normas

da METROBUS;

d) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais

que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA

devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;

e) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, etc., necessários para a execução

do objeto;

f) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e análise

de produtos necessários para a execução do objeto;

g) Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;

h) Responsabilizar-se integralmente pelos custos de eventual dano provocado à frota e equipamentos da

Metrobus constantes neste Termo, provocados pelos produtos fornecidos.

í) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até

25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1y, do art. 65, da Lei

Federal ntí 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com a Ordem de Fornecimento, discriminada na

Cláusula Quarta, pelo preço global de R$ 7.199,97 (sete mil, cento e noventa e nove reais, noventa e sete

centavos), inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado semanalmente, após a

entrega da Nota Fiscal na Gerência de Serviços Gerais, emissora da Ordem de Fornecimento, para conferência

e aceite;

CLÁUSULA OITAVA- DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Fxpedida a Ordem de Fornecimento, e após a sua execução, conforme estabelecido neste Contrato, no Edital

e seus anexos, a CONTRATADA deverá protocolizar no departamento no qual o Fiscal do Contrato

responde, a Nota Fiscal Fatura correspondente.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 71.453-610 Goiânia—GO
Fone; (62) 3230-7500 e-mail: CQntroladojia@metrQbus.go.gov.br
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Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias contar da data do
recebimento definitivo dos objetos contratados, com a apresentação da documentação pertinente e da
respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

Parágrafo Segundo - O pagamento se dará exclusivamente através de crédito em conta-corrente bancária,
indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas pela CONTRATANTE quanto
ao objeto;

Parágrafo Terceiro - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional,
Estadual e Municipal a Previdência Social c junto ao FGTS.

Parágrafo Quarto -- Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela
CONTRATADA:

a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos, relativamente e ou
materiais entregues;

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

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar
os documentos solicitados no item anterior, será devolvida à CONTRATADA, e seu pagamento ocorrerá em
até 05 (cinco) dias úteis após a data de sua última apresentação válida sem prejuízo do prazo estabelecido no
Parágrafo Primeiro, desta cláusula;

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo

com o disposto no Contrato, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento provisório constatar

que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será

notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento

até que seja sanada a situação.

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

Parágrafo Oitavo - 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 Nono - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são inegociáveis.

Parágrafo Décimo - 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 NONA - 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 nu 4.1.1.01.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
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CLÁUSULA DÉCIMA - 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 ng 8.666, de

21 de junho de 1993as vedações contidas no art. 7- da Lei Federal ny 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei

Estadual n" 17.928, de 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a
natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts.

86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93; arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016; art. 71-' da
Lei Federa] na 10.520/02; e Lei Estadual nu 17.928/12.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá

apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a
produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

Parágrafo Terceiro - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada

para este fim.

Parágrafo Quarto - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem

prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme
infraçõcs cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado

dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas
ou não as Ordens de Fornecimento no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01

02

03
04

05

06

CORRESPONDÊNCIA
2
4

6

7
8
10

o//o

IO

o//o

u
u/

fO

sobre o valor mensal
sobre o valor mensal
sobre o valor mensal
sobre o valor mensal
sobre o valor mensal
sobre o valor mensal

do contrato
do contrato
do umtr . i to

do contrato
do contrato
do contrato

Tabela 2:

ITEM

01

1)2

(VI

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 fornecer produtos mediante as orientações da CONTRATANTE,
por ocorrência.

Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução do objeto,
por ocorrência.

GRAU

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

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
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05

06

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.

07

08

10

n

12

M

15

19

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 de forma parcial ou fracionado, ou ensejar o seu
retardamento, por ocorrência.

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

13 Manter empregado sem qualificação para 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
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.

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

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

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

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

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
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Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser aplicadas isoladas ou

conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela CONTRATADA, sem

prejuízo de: a> advertência; b) rescisão contratual (art. 78, Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cessantes e/ou

danos emergentes, por ela causados, a ser apurados pela CONTRATANTE; d) Declaração de Inidoneidade,

suspensão de licitar, impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e

descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a CONTRATANTE dos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer caso, ser paga

espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão ou

cobrada judicialmente.

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de participação em licitação e

o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Goiás, deverão ser

graduados pelos seguintes prazos:

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

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado

as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

do fornecimento de bens;

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

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

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

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

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

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato

resultar de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei nu

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 ate. a

data da rescisão.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
Fone: (62) 3230-7500 e-mail: controladoria@metrobu5.go.gov.,br



METROBUS
Irançfxjrte CcHHlivo S/A

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

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

13.303/16, sempre por meio de termos aditivos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1L', 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 ne 8.666/93, sem que caiba à

CONTRATADA qualquer indenizaçào, com exceção dos incisos XII a XVII, quando não haja culpa, sem

embargo da imposição das penalidades que se demonstram cabíveis em processo administrativo regular;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a

Administração Pública;

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de categoria
profissional ou insumos, visando à sua adequação aos preços de mercado, observados o interregno mínimo

de l (um) ano, após a apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir, conforme definido no

Edital, e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente

justificada.

Parágrafo Primeiro - A data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular

o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela CONTRATADA será adotada para fins de
repactuaçào, 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 1NPC.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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, nos termos do

art. 55, §2S, da Lei n2 8.666/93.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual

teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Goiânia-GO, 25 de janeiro de 2017.

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Piretor de Gestão

SANDRA ALVES DOS SANTOS

Procuradora

Testemunhas:

Nome:
CPF:

;Controiadona Interna

.2-
Nome:
CPF;

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
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PORTARIA N° DETANEIRQ DE 2017

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

R E S O L V E :

Art. 1B - Designar a Gerência de Serviços Gerais, na pessoa da

Funcionária Sr". LORENA LOPES TA1ME FERILLO e o Funcionário RUANCLINE BENJAMIM

DA SILVA, conforme Resolução Pres. nQ. 018, de 16 de novembro de 2015, e em atenção ao art.

67 da Lei n9 8.666/93 c/c 51 da Lei Estadual 17.928/12, para desempenhar as tarefas de Gestão e
Fiscalização, respectivamente, do Contrato Administrativo de n° OQ9/2Q17, SEABRA

LUBRIFICANTES EIRELI-ME, oriundo do Processo nQ 2017000036, acompanhando e,

verificando a adequação da execução do fornecimento de Materiais paro Copa e Cozinha, frente às

disposições ajustadas, sem prejuízo de suas funções habituais, anotando em registro próprio

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e determinando o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados, em atendimento à Lei Federal 8.666/93:

"Art. 67. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição. "

Art. 2° - Considerar os efeitos desta Portaria a partir desta data.

CUMPRA-SE.

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

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 Goiânia - GO, PABX: (62) 3230-7500
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Zimbra

Zimbra

ruancline@metrobus.go.gou.br

ATT RUAN

De : Mareio duarte <marcioduarte@teclub.coni.br> Seg, 20 de Fev de

Remetente : marcioduarte@teclub.com.br

Assunto : ATT RUAN

Para : ruancline@metrobus.go.gov.br

BOA TARDE , VENHO INFORMAR QUE A DIRETORA DA EMPRESA SEAI *A LUBRIFICANTES JUNTAMENTE COM OS SÓCIOS DECIDIU QUE NÃO PODERÁ ATENDER A í
METROBUS DEVIDO A ALGUNS TERMOS EXISTENTES NO CONTRATO

OBRIGADO

MARCO DUARTE
MARÇI gpUAHTEiSTECLUB.COM. BR
W W WTECU'B- 'DOM. BR
FONE.; .62-40129006 /62 -9*07-8333
SKYP£.: VENDAS5.TECl.U8
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TOT/XC

PETRONAS
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TJos momentos d» seittiwtade. aqiadeca a Deus, nos momentos de cnse, c fie em Otus. nos momentos de indecisão, espere em Deus, nos Bfros e fracassos, itcorrwce com De
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Ci• N° 092/2017 Goiânia, 23 de Fevereiro de 2017.
Da: Gerência de Serviços Gerais
Para: Diretoria de Gestão
Assunto: Fornecedor não assinou contrato

Sr° Diretor,

Venho através desla, informar que contrato para aquisição de
óleo lubrificante e elementos filtrantes não foi assinado pelo fornecedor
ganhador da dispensa de licitação. Segue em anexo e- mail do mesmo,
explicando a desistência.

Encaminhar a Assessoria Jurídic^ para providencias
necessárias.

Ate iciosamente,
COt

Diretor de Gestão
METR06US

Lorent Lopes Jaime Perillo
Geren te de Serviços Gerais

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Pati arca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. CHP 74.453-610



Goiânia, 24 de fevereiro de 2017.

De: ASSESSORIA JURÍDICA

Para: DIRETORIA DE GESTÃO

Assunto: Manifestação - processo n° 2017000036 - desistência em contratar

Cl n°:

Senhor Diretor,

A par em cumprimentá-lo e em atendimento a Despacho manuscrito

desta Diretoria na Cl ne 092/2017 da G :rência de Serviços Gerais, referente ao processo n9

2017000036, que trata de procedimento licitatorio na modalidade de dispensa de licitação

em razão do valor, cujo objeto refere-se ao fornecimento de óleo lubrificante e elementos

filtrantes, vem manifestar nos seguintes termos:

Da análise dos c acumento, tem-se que o processo visa a contratação

de fornecedor de óleo lubrificante e ele nentos filtrantes para a frota de apoio da Metrobus,

que devido ao valor, foi estabelecido oela CPL a modalidade de dispensa de licitação,

contudo, para a formação do preço, foram colhidos orçamentos e não propostas, o que

exime a empresa vencedora da obrigaçr o de contratar.

Daí, a isenção de responsabilidade em face da negativa da

vencedora em assinar o contrato de fon ecimento.

A vista disso, s?gundo a legislação e doutrina, no presente caso

pode a licitante convocar o segundo colocado para a contratação, desde que seja nas

mesmas condições da vencedora.

Caso a segunda colocada rejeite cobrir as condições da vencedora, o

caminho é abrir novo procedimento licitatorio.

Sendo o que temos a manifestar, S.M.J, subscrevo.

Respeitosameni ;,

. / ' ,< .

RAFAEI DE CASTRO JUNIOJ*
A ;sessor Jurídico
C AB/CO 23.980

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua f :itriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610



Rua Patriarca n°299 Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453 610

I l
METROBUS

Processo: 2017000036

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.

Assunto: Fornecimento de Óleos Lubrificantes e Elementos Filtrantes.

DESPACHO N° 052/2017-DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a

Manifestação da Assessoria Jurídica, constante da C.l. n° 109/17. retornem-se o proeesso à

Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 02 dias do mês de março de 2017.

RICARDO LUIZJAYME
DIRETOR DE GESTÃO

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patriarca,299 - Vila Regina CEP 74453-610 Goiânia - GO

Fones: (62) 3297-7790/3297-7791 - PABX: (62) 3297-1333 - FAX:(62) 3297-1206/3297-1312 - E-mail: dirfinanceira@metrobus.com.br



C/: 1 72/20 1 7
MEVROBUS
Transporte Coletivo S/A

Goiânia, 04 de Abril de 201 7.
De: Gerência de Serviços Gerais
Para: AUDICON
Assunto: _ Arquivo de Processo

Senhores Assessores,

Venho através desta, solicitar que seja arquivado o
processo licitatório para fornecimento de óleos lubrificantes e
elementos filtrantes, com entrega parcelada na sede da empresa,
pelo período de 12 (doze) meses. O contrato atual venceu em
fevereiro/2017.

Ressalvo que abrimos o processo em 02 de janeiro/2017,
processo n° 2017000036, mas o fornecedor que forneceu o menor
preço, desistiu de assinar o contrato. Já estamos providenciando
novos orçamentos para abertura de um novo processo.

Atenciosamente,

Lorena L o e s Jaime Perillo

Gerente de Serviços Gerais

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


