METROBUS
Transporte Colelivo S/A

Goiânia, 08 de NovemofeCI-00774-16
De:
Para:
Assunto:

Gerência de Manutenção de Frota
Diretoria de Gestão
Abertura de processo licitatório

Sr. Diretor,
Após Cumprimentá-lo, servimos do presente para solicitar a abertura de
processo licitatório no sentido de contratar empresa especializada no fornecimento
emergencial parcelado de elementos Filtrantes, para substituição imediata de 30 ônibus
que já se encontram com quilometragem vencida para troca e provisionamento para
manutenção de outros 46 veículos da frota que estão com a garantia vincendo. por um
período de 90(noventa) dias.
Esclarecemos que a situação atual pode comprometer o desempenho dos
veículos, bem como comprometer a vida útil dos equipamentos (motores, caixas câmbio
etc), visto estes objetos serem de suma importância para que os sistemas funcionem de
forma plena, evitando assim o comprometimento dos equipamentos, com a possibilidade
de paralisação dos ônibus por este motivo.
Portanto, esta Gerência solicita autorização para que seja realizada a
compra emergencial do objeto em face da situação apresentada.
Esclarecemos, que está em andamento o Processo Licitatório Ordinário,
N° 2016000892-Aquisição de Elementos Filtrantes, para 12(doze) meses.
Desta forma faz mister a presente solicitação para realizar a manutenção
dos veículos.
Sem mais para o momento,
Atenciosamente.

Iron Borges Feitosa
Gerente de Manutenção Frota Metrobus

Mctrobus Transporte Colctivo S/A

Rua Patriarca N"2Q() Vila Regina -- Goiânia CiO. ("ep 74.-15H-610
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TERMO DE REFERENCIA

FORNECIMENTO DE ELEMENTOS FILTRANTES

1. DOOBJETO
1.1-

Contratação de empresa especializada no fornecimento emergencial parcelado,
de Elementos Filtrantes, para os veículos da frota operacional, veículos
articulados e biarticulados Volvo-B340M - DH12E, conforme especificações e
quantitativos relacionados no anexo l, deste Termo de Referência, por um
período de 90 (noventa) dias.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1-

O presente Termo têm por objeto definir os elementos que norteiam os
procedimentos, visando a contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento
emergencial de Elememos Filtrantes, para os veículos da frota operacional,
veículos articulados e b:articulados Volvo-B340M - DH12E, para manutenção
preventiva e corretiva aã frota operacional da Metrobus, composta por 134
ônibus, sendo 29 biarticulados e 59 articulados, adquiridos em 2011 e 46
articulados, adquiridos em 2014.

2.2-

A contratação emergem ial faz-se necessária para substituição imediata dos
elementos filtrantes de 30 ônibus que já se encontram com quilometragem
vencida para troca e provisionamento para manutenção de outros 46 veículos da
frota que estão com a garantia vincendo, tendo em vista, que se encontra em
andamento, o Processo Licitatório ordinário n° 2016000892, para 12 (doze)
meses, que contempla o mesmo objeto.

2.3-

Os Elementos Filtrantes retém os contaminantes contidos no sistema de
lubrificação, principalmente os abrasivos (metais), provenientes do atrito das
partes moveis do moto e da decomposição química que permanecem em
suspensão no óleo lubrificante, e do carbono resultante da queima do
combustível, que causa c desgaste prematuro, reduzindo a vida útil do motor.

2.4-

Salientamos ainda que, os Elementos Filtrantes, são de suma importância para
que o sistema de li brificação funcione de forma plena, evitando o
comprometimento das p.;ças moveis (motores, câmbios e diferenciais), sendo
essencial sua aquisição, oois não possuímos esses componentes em estoque.
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3. PLANÍLIA DE QUANTITATIVO E CUSTO

3.1.

ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1.1. Previsão de custo, fundamentado em pesquisas de preços,03 (três)
orçamentos, devidamente datados, assinados e com o CNPJ, da empresa consultada.

LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

UNID-

QTDE

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO
VOLVO B12M - 2011-BOSCH,MANN,FRAM, METAL
LEVE
TECFIL
OU
MELHOR
QUALIDADE
(6884417/21707133)

PEC

200

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO
VOLVO B12M 2011 BOSCH,MANN,FRAM, METAL
LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE (477556 /
21707132)

PEC

70

FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M 2011
BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE ( 20976003 / 224803720)

PEC

70

ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA
DO VOLVO B12M 2011 BOSCH, MANN, FRAM,
METAL LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE
( 20976003/22480372)

PEC

70

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QTDE

1334G FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO B12M -2011

PÇ

10

13347 FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO B12M -2011

PÇ

10

13348 FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M - 2011

PÇ

2

2767

2768
01

9029

11429

LOTE

02

ITEM

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
4.1 Constitui objeto deste T.R a contratação de empresa especializada no fornecimento
de Elementos Filtrantes, de forma parcelada, para manutenção preventiva e corretiva da
frota operacional da Metrobus
4.2 Especificações dos Produtos:
Elemento Do Filtro Lubrificante Do Volvo B12m - 2011-Bosch,Mann,Fram,
Metal Leve Tecfil Ou Melhor Qualidade - N° Volvo (6884417 / 21707133)
Elemento Do Filtro Lubrificante Do Volvo B12m 2011 Bosch,Mann,Fram, Metal Leve
Tecfil Ou Melhor Qualidade - N° Volvo (477556 / 21707132)
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Filtro Combustível Do Volvo B12m 2011 Bosch, Mann, Fram, Metal Leve Te
Melhor Qualidade N° Volvo ( 20976003 / 224803720)
Elemento Do Filtro Separador De Agua Do Volvo B12m 2011 Bosch, Mann, Fram,
Metal Leve Tecfil Ou Melhor Qualidade - N° Volvo ( 20976003/22480372)
Filtro Da Caixa Voith Do Volvo B12m - 2011 (Bosch, Mann, Fram, Metal Leve Ou De
Melhor Qualidade) N° Volvo 85126268
Filtro Caixa ZF Do Volvo B12m - 2011 (Bosch, Mann, Fram, Metal Leve Ou De Melhor
Qualidade) N° Volvo 3099081
Filtro Do Hidráulico Do Volvo B12m - 2011 (Bosch, Mann, Fram, Metal Leve Ou De
Melhor Qualidade) N° Volvo 20801559

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM
5.1- Os Elementos Filtrantes, objeto do presente Termo de Referência deverão ser
entregues no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A( localizado na Rua
Patriarca, n° 299 - Vila Regina - Goiânia - CER: 74.453-610, no horário compreendido
entre 08:00
11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar
acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de serviço;
5.1.1- Devera constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número
da ordem de fornecimento;
6. FORMA E PRAZO DE ENTREGA OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1- O prazo para a entrega dos Elementos Filtrantes, será de até 03 (três) dias após a
emissão da Ordem de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que
poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;
6.2- Na Ordem de Fornecimento serão encaminhados as especificações (quantidade
e numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
6.3- A mão de obra para o transporte e descarregamento dos produtos correrá,
exclusivamente por conta da empresa contratada;
6.4-A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, bem como a saída ficara
condicionada autorização pela Gerência de Suprimentos.
6.5- Os produtos deverão ser fornecidos de forma parcelada conforme ordem de
fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos.
7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
7.1- Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Gerência de
Suprimentos nas seguintes condições:
7.2.2. Os produtos serão recebidos Provisoriamente após entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis
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7.2.3. Será recebido Definitivamente, após a verificação da confo'
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequ
que se dará até 05 (o) dias do recebimento provisório.
7.2.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA obriga-se a:
8.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências
estabelecidas neste Termo de Referência e Edital;
8.1.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local
indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do
Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detathadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e
prazo de garantia/validade;
8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078, de 1990);
8.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a
critério da Administração, a contratada substituir, às suas
expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das
especificações contratadas;
8.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
8.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
8.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na
minuta de contrato;
8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato;
8.1.9. Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de
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vigência do contrato;
8.1.10. Informar na embalagem através de rótulo a discriminaçã
material acondicionado neste;
8.1.11. Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos
produtos, até o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
8.1.12. No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de
Goiás, a mesma deverá considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a
alíquota de ICMS vigente no Estado de Goiás. Nesse caso, do preço a ser
contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de origem da
empresa e o Estado de Goiás.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 A CONTRATANTE obriaa-se a:
9.1.1. Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
9.1.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente
solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;
9.1.3. Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura
existentes, através do servidor designado Fiscal do Contrato;
9.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
9.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela
CONTRATANTE, Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a
execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas saneadoras;
9.1.6. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da
CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA.
10. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO
10.1- Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou
impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses,
e dos serviços durante a prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da entrega definitiva do
produto ou serviço, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;
10.2- Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir
os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas,
no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do
recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico;
10.3- Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior
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que o estabelecido no item 10.2 deste Termo de Referência, deverá prevalece
11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
11.1- O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento definitivo dos objetos contratados, com apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal que deverá ser eletrônica e atestada pelo fiscal do
contrato;
11.2- O pagamento se dará exclusivamente através de crédito em conta-corrente
bancária, indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeita as condições estabelecidas pela
CONTRATANTE quanto ao objeto;
11.3- O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda
Nacional, Estadual e Municipal, a Previdência Social, Trabalhista e junto ao FGTS;
11.4- A nota fiscal deverá ser eletrônica, e conter o número do processo, a marca do
produto, bem como o número da ordem de fornecimento, a ser emitida de acordo com as
normas vigentes;
11.5- Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela
CONTRATADA:
11.5.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de
Suprimentos da METROBUS, relativamente aos produtos ou serviços entregues;
11.5.2. Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estadual, do INSS e do
FGTS, devidamente atualizadas;
11.6- A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados nos itens anteriores, será devolvida à
CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a
data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento
estipulado no item 11.1 deste Termo de Referência.
12. GARANTIA CONTRATUAL:
12.1. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de
obras, serviços e compras.
12.2. A garantia a que se refere o caput desde artigo não excederá a 5% do valor do
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele.
12.3. A garantia acima citada, somente será para aquisições ou serviços, de valor
superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
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13. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATOS
13.1- A gestão e a fiscalização da aquisição ficarão a cargo do sert
BORGES FEITOSA, Gestor de contratos, e do Servidor ADELCIO ALVES DA~5lLVA
JÚNIOR, Fiscal do Contrato ou quem for designado pelo titular desta pasta por instrumento
que o substitua, conforme Artigo 67 da Lei 8666/93.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação que
rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos.
15. ASSINATURAS

Goiânia, 08 de Dezembro de 2016.

Elaboração do Termo de Referência

Gerente de Manutenção do Frota
Metrobus

De Acordo:

do Solicitante

Iron Borges Feitosa
Gerente de Manutenção de Frota
Metrobus

Aprovo em

de

Carimbo/Assinatura - Diretor

2016.
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Itens para Cotação
d: 05407!

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0288/2016

Objeto:
Processo:

Empresa:
Cond. Pag.

30,

Hatca

QLde

UH

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE
DO VOLVO B 12M- 20 11 - {BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE
DO VOLVO B12M- 2011 {BOSCH, MANN,
FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE

VOLVO- 6884
417/2170713
3

200

PEC

VOLVO-4775
56/21707132

70

PEC

FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B I2M
- 2 0 1 1 {BOSCH, MANN, FRAM, METAL
LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE
11429 ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE
A G U A D O VOLVO BI 2 M - 20 11 - {BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE

VOLVO
20976003/22
480372

70

PÇ

VOLVO-2099
8367

70

PC

1

2767

2

2768

3

9029

4
•

Beícrcnda

Produto

Preço Unit.

Preço Total

Preço Tojal:

açoes (mais detalhes do produto (s), caso necessário):

De

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

Aos cuidados de ;

l Empresa:

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

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

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

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

i 9/10/201 (í

Pagina l de i

...

Itens.
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METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0288/2016

Olreto:
Empresa:

Processo:

Cond. Pag.

SQ.
1

'

Referência

EE2M2

Marca

Otde

UtL

2767

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE
DO VOLVO B I 2M - 2 0 1 1 - {BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR_OJJ ALIDADE

VOLVO-6B84
417/2170713
3

•6,4*

1

PEC

2

2768

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE
DO VOLVO B 1 2 M - 2 0 1 1 (BOSCH, M A N N ,
FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE

VOLVQ-4775
56/21707132

-0»fÂ

1

PEC

3

9029

FÍLTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B 12M
- 2 0 1 1 {BOSCH, MANN, FRAM, METAL
LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE

VOLVO
20976003/22
480372

1

PÇ

11129 ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE
AGUA DO VOLVO BI 2M - 201 1 - (BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE

VOLVO- 2 099
8367

^ujolll*

ãp,

Preço Total

Preço UnlL

«W»

pau*
$&(%($

1

PC

/(jffád

FÕ9.201.247/0001 -401
ÍPE - Comércio e Distribuidora
de Peças Lida
Av.Pepio Udovico Teixeira r,°297C Qd. l J
U. 01.02.14 « 1 5 - Parque Oeste Industrial
CEP: 74 375-400

^/

,i.<

•,&fr'C^C-'. ^U-.-X-^

£'•-<+-

GOIÂNIA-GO
(mais detalhes dò'orfxlulbTsT,~caso necessário).

De:

Aos cuidados cie

l Gerência de Suprimentos/ Empresa MtTROOUS Transporte Coletivo S/A.
/ Empresa:

Aguardamos retorno do orçamento com a maior brevidade possível. Cumpre nf>s observar duo o orçamento
- Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global («) Oo(s) produto (s);

• Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
"•Constar telefone(s), endereço e número cio CNPJ Oa eniprfisa,
" Estar em papel timbrado ou conter carimbo do empresa;
Estar datado e assinado.

Dúvidas a retomo,
Fone/lax: (62)3597-5)01
E-Mail: auortmentflBÓmfilrQblílSiE

Desae )S, agradecemos a presteza o atençfli

fò

/

ORÇAMENTO

n

\X~*

No. 0524509

CONCESSIONÁRIA
Suécia Veiculos Ltda
Rod. BR 153, KM 515 LT 001
Retiro do Bosque Acréscimo
Aparecida de Goiânia - GO

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

CLIENTE
4805 - METROBUS TRANSP. COLETIVOS S/A
RUA PATRIARCA N 299
ENTREGAR
VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03
Fone No : (62) 3230-7500

Ref. . :

GO

VEICULO
Número chassi
Motor
Caixa de Cambio
Eixo Traseiro 1
Eixo Traseiro 2
Data Registro

*

Data Pedido

Entrega Técnica
Ano Veiculo
Placa
Km.Veículo

Tipo:
Tipo:
Tipo:

No. Pedido

Entrada Prevista

0524509

6/12/16

6/12/16

Saída Prevista

Emissão orçamento
6/12/16 14:20:02h

Prazo Pagamento
02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4061404
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

536,26
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

536,26

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 16/12/16 este orçamento estará sujeito a variação de preços.
Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.

tf

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4061404

No.PEDIDO: 0524509
Peça

Descrição

Qtde.
Qtde.
Atendida Pedida

Preço
Unitário

Valor
Produto

ICMS
ST

Valor
Desconto

20998367

FILTRO COMBUSTÍVEL T

1,0

1,0

199,62

199, 62

0,00

O, 00

21107132

FILTRO DE ÓLEO -._

1,0

1,0

93,75

93,75

0,00

0,00

21707133

FILTRO DE ÓLEO l

1,0

1,0

107,97

107,97

0,00

0,00

22480372

FILTRO COMBUSTÍVEL "

1,0

1,0

134,92

134,92

0,00

0,00

536,26

O, 00

536,26

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

Cl

P - Desconto Promocional
E - Desconto Especial

f
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:

1

MOTA. RROMÍSSÓRIA
CNPJ

INSC. ESTADUAL

07.343.020/0001-04 10.387,610-3

OJUL
r one: t (62)

Ay. í'odro Ludovico Tolxolra N" 457$ • Qd. IjSsfU. Í2

Empresa:
!.T.nd,:

„

CNPJ/QPi-,:.

MbslClfi-.^,,irfj-,j%rt.

—

HM

L TiYjinílvJi'fjmfr"hri'5if.
l
M t • >,iiii i fi iCKvJralflTa r'" n w j

por acta únicd via de NOTA PROMISSÓRIA pagarei (emos) em Moeda Corrente ã CENTRO QESTE LUBRIFICANTES LT.DA, ou a sua
•

ofri, a qi.i£5iiliu'0e

. • " . ' . !

.——
J

'

' ;•'

EM M OE O A C O R K E: Nl Ttj DES TgJPAIS.

O NÃO PAGAMENTO AT£ O VENCIMENTO SEp NOME OU EMPRESA SEÍÍÁ.NEGAT1VASA AO
3PCÍSERA3A E TERÁ. COBRANÇA JUDICIAI, APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO,

f

Mapa de
Nt IKUUUb IKANbPUKIt COLCllVOS/A

METROBUS

Pedido de Compra - Rotina: 0288/2016

Transporte Coieth/o S/A

Processo:

054071
Fornecedor(es):
1085É - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
2552 - IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

ITEM

QTDE

1073J - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
MÉDIA
VALOR

PRODUTO

'.

:L0731

2552
;
1

2

3

4

315

PEC

107

PEC

107

PÇ

107

PC

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO B12M - 2011
- ÍBOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO B12M - 2011
- {BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR

Unit.

Tot
Unit.

Tot.

RS

34,00
RS 10.710.00

RS

107,97
RS 34.010.55

47,00
RS
RS 14.805,00

R$71,50
RS 7.650.50

lis
RS

51.75
5.537.25

93,75
RS
RS 10.031.25

RS

RS

69.00
7.383,00

134.92
RS
l(s 14.436.44

lis
lis

88.00
9.416,00
-

76,00
8.132,00

RS

l(s

86.00
9.202,00

Tot.

R$97.31
R$ 10.411,81

ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO VOLVO B12M
- 2011 - ÍBOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU

Unit.
Tot.

R$ 120,54
R$ 12.897,78

Total por Fornecedor:

lis
_._ —
RS
RS

RS

—

230,75
31.762,25

Média Total das Médias por Itens:

0856

R$ 62.99
R$ 19.841,85

FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M -2011 - {BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE
—

Unit.

]

Rs

199,62
21.35934
536,26
79.837,58

Ks

69,00
7.383.00

290,00
40.806,00

50.801.94

AUTORIZO
Goiânia

/

/

Diretor Financeiro/Admintstrativo

AUTORIZO
Goiânia

/.

/__

Presidente

Pagina l de

Itens para Cotação

METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

05JJ39

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0311/2016

Objeto:
Processo:

Empresa:
Cond. Pag.

SQ.
l

2

3

ProdutQ

Rgfgrên_cJa

13346 FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO
B 1 2 M - 2 0 1 1 ( BOSCH, MANN, FRAM,
METAL LEVE OU DE MEHOR
QUALIDADE)
13347 FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO
B 1 2 M - 2 0 I 1 (BOSCH, MANN, FRAM,
METAL LEVE OU DE MEHOR
QUALIDADE)
13348 FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B 12M 2011 ( BOSCH, MANN, FRAM, METAL
LEVE OU DE MEHOR QUALIDADE)

VOLVO
3098081

QUZ

UTL

VOLVO
20801559/34
9619

10

PÇ

VOLVO
85126268

10

PÇ

2

PÇ

M^

OaalUL

Preço Total

•

Preço Tptali

:>servacoes (mais detalhes do produto (s), caso necessário):

[V

. / Gerência de Suprimentos/ Empresa Mt TROBUS Transporte Colotivo S/A.

Aos cuidados de :

/ Empresa:

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

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

Dúvidas e retomo,
F:one/fax: (62) 3597-1,101
E-Mail: syorimentosiHmnitrobus.corn.br

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

19/10/2016

Pagina I de l

ORÇAMENTO
No. 0524430

CONCESSIONÁRIA
Suécia Veículos Ltda
Rod. BR 153, KM 515 LT 001
Retiro do Bosque Acréscimo
Aparecida de Goiânia - GO

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

CLIENTE
4805 - METROBUS TRANSP. COLETIVOS S/A
RUA PATRIARCA N 299
ENTREGAR
VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03
Fone No : (62) 3230-7500
Ref..:

GO

VEÍCULO
Número chassi
Motor
Caixa de Cambio
Eixo Traseiro 1
Eixo Traseiro 2
Data Registro
Data Pedido

Tipo:
Tipo:
Tipo:

Entrega Técnica
Ano Veiculo
Placa
Km.Veículo

No. Pedido

Entrada Prevista

0524430

30/11/16

30/11/16

Saída Prevista

Emissão orçamento
8/12/16

8:08:53h

Prazo Pagamento
02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4061482
DESCONTO DE PEÇAS
ICMSST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

754,88
25,88
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

729,00

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 10/12/16 este orçamento estará sujeito a variação de preços.
Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4061482

No.PEDIDO: 0524430
Peça

Descrição

20801559

FILTRO

3098061

K I T DE FILTRO DE ÓLEO

85126268

JOGO FILTROS DE OL

Q t cl e.
Qtde.
Atendida Pedida

Preço
Unitário

Valor
Produto

1,0

•, o

181,22

181,22

0,00

0,0

1,0

109,64

109,64

0,00

1-0

464,02

464,02

0,00

ICMS
ST

O, 00

Valor
Desconto

Valor
Liquido

ICMS
%

6,21

175,01

0,00

3,76

105,88

0,00

15,91

448,11

0,00

729,00

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

P - Desconto Promocional
E - Desconto Especial

PAG :

CNPJ15.174.510.0001/52
INSC 10.528.582-0
ENDEREÇO:AV. CONSOLAÇÃO N°595 QD.05 LT.14
BAIRRO:CIDADE JARDIM-GOIANIA-GO
CEP:74425-535
FONE:(62)3597-4040/3593-0805
EMAIL:brasildistribuidoraautomottva@gmail.com
VENDAS: MATHEUS

Goiânia 08 de dezembro 2016
Metrobus

Att Juliana
ITEM

QUA

01

01

02

01

VALOR

TOTAL

Filtro do hidráulico do volvo B12M
MARCA ORIGINAL
COD 20801 559

RS 234,00

RS 234,00

FILTRO DA CAIXA VOLTTH DO VOLVO
B12M

RS 589,00

RS 589,00

R$ 252,00

RS 252,00

PRODUTO

MARCA ORIGINAL
01

03

COD 85126268
FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M
MARCA UNIFILTER
COD 3098081

TOTAL
Validade da proposta 60 dias
ENTREGA IMEDIATA
DEPOSITO 30 DIAS
F El

R$1.075,00

CONCESSIONÁRIA NÃO DEFIN DA

ORÇAMENTO
No. 0505172

CONCESSIONÁRIA
CGC/CPF : 75.642.256/0002-82
Rodovia PR 445, SN, Km 87
Parque Industrial
Cambe- PR

.

CLIENTE
6654 - RIBEIRO VEÍCULOS S. A.
RODOVIA PR 445, KM 87

CGC/CPF : 75.642.256/0002-82
Fone No: (43)4009-2750

•

PO INDUSTRIAL
86 185-520 CAMBE
__

PR

Ref . . : |
VEICULO

Número chassi
Motor
Caixa de Cambio
Eixo Traseiro 1
Eixo Traseiro 2
Data Registro

Tipo:
Tipo:
Tipo:

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km. Veículo

____ _____

Data Pedido
1/12/16

No. Pedido
, 0505172

Entrada Prevista

Saída Prevista ! Emissão orçamento

1/12/16

1/12/16 15:55:05h

Prazo Pagamento
03 28 Dias

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 0450321
DESCONTO DE PEÇAS

775,54
38,76

SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

TOTAL DO ORÇAMENTO

736,78

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 11/12/16 este orçamento estará sujeito a variação de preços.
Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 0450321

No.PEDIDO: 0505172
Peça
20801559-'

Descrição
F: '.l'F-0

Qtde.
Qtde.
Pedida Disponível
1,0

K I T DF 1 í ' i : . T H G D E O
HSliCJ'-

-- . .KOS DE OL

1,0

Preço
Unitário

Valor Total

Desconto

Valor
Liquido

1,0

1 3 4 , 18

l B b, 18

9, 30

176, 88

0,0

112,64

112,64

5,63

107,01

0,0

470,72

4 7 6 , 12

23,83

452,ay

775,54

38,76

736,7t

TOTAL:
ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

l")

V - Desconte i
F. - Desconto E s p e c i a l

PAG

Mapa de CcJLão
MtlKUUUb IKAMbKOK) t CULt 1 1VÚ b/A

METROBUS

Pedido de Compra - Rotina: 0311/2016

Transporte Coletivo S/A

Processo:

054139
Fomecedor(es):

10857 - BRASIL DISTRIBUIDORA
1084* - RIBEIRO VEÍCULOS S/A
10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
ITEM

QTDE

UN

PRODUTO

MÉDIA

VALOR

10731
25

PÇ

FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO B12M - 2011

Unit.

RS 195.30
R$4.882,42
...

RS
RS

30

PÇ

FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO B12M - 2011

Unit.
Tot.

R$ 496.67
R$ 14.900.00

RS
448,11
RS 13.443,30

2

PÇ

FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M - 2011

Unit.
Tot.

R$154.96
R$309,93

RS
RS

Total por Fornecedor:

Média Total das Médias por Itens:

175,01
4.375,25

105.88
211,76

10844
RS
RS

176,88
4.422,00

10857
R$
R$

234,00
5.850.00

RS
452,89
RS
589,00
RS 13.586,70 i RS 17.670.00
RS
RS

107.01
214,02

RS
RS

252,00
504,00

729,00

736,78

1.075,00

18.030,31

18.222,72

24.024,00

20.092,34

AUTORIZO
Goiânia

J

(

AUTORIZO
Goiânia

/

/

DireCOr Financeiro/Administrativo

Pagina l de

METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Goiânia, 09 de dezembro de 20lè";-™-''

C.l. 238/16
De:

Gerência de Suprimentos

Para:

Diretoria de Gestão

Assunto:

Predficação para Aquisição de Elementos Filtrantes

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l, N2 00774/16 da Gerência de Manutenção de
Frota, que trata da precificação com vistas à contratação de empresa especializada no
fornecimento

de

Elementos

Filtrantes,

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 lote 01 é R$ 50.801,94 (Cinquenta
mil, oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos) e o menor valor apurado é R$
31.762,25 (Trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco
centavos): Ofertado pela empresa: IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
LTDA.
O valor médio global apurado para o lote 02 é R$ 20.092,34 (Vinte mil,
noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) e o menor valor apurado é R$
18.030,31 (Dezoito mil, trinta reais e trinta e um centavos): Ofertado pela empresa:
SUÉCIA VEÍCULOS LTDA.

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

Gerente t/e Suprimentos

«Ml
METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

Processo: 20160008"
Interessado: METRí UUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.
Assunto: Aquisição ik Elementos Filtrantes

DESPACHO N" 247/2016/DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a C.l. N°
238/16 da Gerência de Suprimentos, encaminhe-se à Presidência para conhecimento e decisão quanto
a viabilidade do prosseguimento do processo informando, à oportunidade, que o valor médio global
apurado para o loteai!' foi de R$ 50.801,94 (cinquenta mil oitocentos e um reais e noventa e quatro
centavos) e o menor \r apresentado foi de RS 31.762,25 (trinta e um mil setecentos e sessenta e
dois reais e vinte e finco centavos) da empresa IPÈ - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS LTDA: o \alor médio global para o lote 02 foi de R$ 20.092,34 (vinte mil noventa e dois
reais e trinta e quatro centavos) sendo que o menor valor apresentado foi de RS 18.030,31 (dezoito
mil trinta reais e tri>i t e um centavos) da empresa SUÉCIA VEÍCULOS LTDA.

Assim sendo, sugerimos a remessa do Processo à Comissão Permanente de Licitação para
as providências de praxe.

Goiânia aos 26 dias

binete da Diretoria de Cíestão da Mctrobus Transporte Coletivo S/A, em
mês de de/embro de 2016.

DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Goiânia:

/

/

Marlius Braga Machado
Presidência
METROBUS

AUTORIZO I^A FORMA DA LEI
Goiânia: 2/7 \j l?

i 2o/h

- J^y^/u/^
Marlius Braga Machado

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

Presidência
METROBUS

í

METROBUS
Transpões Colelivo S/A

Cl 176/16
De:
Para:
Assunto:

Goiânia, 27 de Dezembro de 2016^
Comissão Permanente de Licitação
:itação
í^/aF'^
Assessoria Jurídica
Dispensa 036/16 - Processo n° 2016000893 - Aquisição de
Elementos Filtrantes.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de pedido da Gerência de Manutenção de
Frotas, através da Cl n° 774/2016, datada de 18 de Outubro de 2016, solicitando a
contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Elementos Filtrantes,
( Filtros da Caixa Voith, Pacote t e Filtro Lubrificante, Filtro Caixa ZF, Filtro
do Hidráulico ), para serem useJos nos Veículos Volvo B12M-2011, da Frota
Operacional da Metrobus, com entre já parcelada.
Devidamente instruído com 03 (quatro) orçamentos, sendo:
Lote 01:
Valor Total R$

EMPRESA

CNPJ

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

02.714.977/0001-04

79.837,58

07.343.020/0001-04

40.806,00

09.201.247/0001-40

31.762,25

CENTRO OESTE LUBRIFICANTÊí
LTDA.
IPE - COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTI »A.

Lote 02:
Valor Total R$

EMPRESA

CNPJ

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

02.714.977/0001-04

18.030,31

RIBEIRO VEÍCULOS S/A.

75.642.256/0002-82

18.222,72

BRASIL DISTRIBUIDORA.

15.174.510/0001-52

24.024,00

\Mmhus IVanspinic Coletivo S/A - Rua Patt arca N°299 Vila Regina-Goiânia CiO. Cep 74.453-610

METROBUS

liansporte Coletivo S/A

Tendo em vista a igualdide entre as propostas quanto ao objeto a ser
fornecido, bem como, em razão da regularidade das mesmas, apontamos cQmo- válidas e concluímos ser da empresa, IPE - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE,
PEÇAS LTDA, e da SUÉCIA VEÍCULOS S/A, as propostas mais vantajosas pãrt
esta companhia;
Quanto a razão da escolha do fornecedor, entendemos, por motivos
óbvios, estar plenamente demonstrado o respeito aos princípios da economicidade,
isonomta e a impessoalidade, vez que a proposta da empresa IPE - COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, e da empresa SUÉCIA VEÍCULOS A/A,
são as é a que melhor atendem, aos objetos em questão.
Quanto a justificativa do preço, entendemos, com base nas propostas
juntadas, que os valores propostos pelas empresas: IPE - COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, de R$31.762,25 (Trinta e um mil, setecentos
e sessenta r e dois reais e vinte e cinco centavos), para o Lote 01 e
SUÉCIA VEÍCULOS S/A, de R$18.030,31 (Trinta e um mil, trinta reais e trinta e
um centavos), para o Lote 02, estão em consonância com o praticado atualmente
no mercado em questão.
Quanto aos Recursos Orçamentários - 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 í ontábil de receitas n° 4.1.1.01.
Após a devida instrução :1o processo, concluiu esta CPL pela declaração
de Dispensa de Licitação, com fuicro no art. 29, inciso II, da Lei 13.303/16 e art.
33 e 34 da Lei Estadual n° 17 928/12,

para contratar as empresas IPE

-

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA HE PEÇAS LTDA, pelo valor de R$31.762,25
(Trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), e
SUÉCIA VEÍCULOS S/A, pelo valo de R$18.030,31 (Trinta e um mil, trinta reais
e trinta e um centavos), para o fornecimento dos Elementos Filtrantes, objeto desta
dispensa, sendo:
Lote 01

IPE - COMtRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA,

pelo valor de R$31.762,25 (Trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e
vinte e cinco centavos);
Lote 02 - SUÉCIA VEÍC ULOS S/A, pelo valor de R$18.030,31 (Trinta
e um mil, trinta reais e trinta e um < entavos),

Em cumprimento às determinações legais, convêm a esta Comissão
informar que neste exercício, não existe outra licitação com o mesmo objeto, não
excedendo assim, o valor previsto e n lei para dispensa de licitação.

Mctrobus ["ransporte Coletivo S/A- Rua Pati arca NT299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610

fMl
METROBU5
Tronsporte Coletivo S/A

»

Assim sendo, encaminhamos o presente processo a esta Assessoria, pà^a-,,.,.,ç-.
manifestação sobre o enquadramento da Dispensa de licitação, em questão.

Atenciosamente,

Vila Verde
Pres dente da CPU

3/3

Mctrobus Transporte Coletivo S/A- Rua Pat- irca N"29Q Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610

.' .>«>,
\y

METROBUS
Tta tsporte Colelivo S/A

.

/

• '••"* • i r.o£"V
;

MINUTA

CONTRATO N°

/16

CONTRATO
DE FORNECIMENTO,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E
NAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

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

Tem justo e acordado o presente Contraio de Fornecimento, conforme cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O presente contrato vincula-se ao Processo n° 201600893, Dispensa de Licitação n°
036/16, à proposta de preços apresentada em
/
/2016 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,
supletivarnente, os princípios da teoria gê ai dos contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
A CONTRATADA compromete-se a fomea-r à METROBUS, Elementos Filtrantes ( Filtros da
Caixa Voith, Pacote de Filtro Lubrificante, Filtro Caixa ZF, Filtro do Hidráulico ), para
serem usados nos Veículos Volvo B12M-2O11, de acordo com as condições e
especificações estabelecidas no Termo de Deferência.
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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^élííÊC
assinatura.
A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
servidor Adélcio Alves da Silva Júnior, ou quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16..
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OB3ETO.
Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.
Parágrafo Primeiro - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:
Filtro Da Caixa Voith Do Volvo B12m-2011 {Bosch, Mann, Fram, Metal Leve Ou De
Melhor Qualidade) N° Volvo 85126268
Pacote De Filtro Lubrificante Do Volvo B12m - 2011 - Kit 06 Unidades (Bosch,
Mann, Fram, Metal Leve Ou De Melhor Qualidade) N° Volvo 8291424
Filtro Caixa ZF Do Volvo B12m - 2011 (Bosch, Mann, Fram, Metal Leve Ou De
Melhor Qualidade) N° Volvo 3099081
Filtro Do Hidráulico Do Volvo B12rn - 2011 (Bosch, Mann, Fram, Metal Leve Ou De
Melhor Qualidade) N° Volvo 20801559
Filtro Do Hidráulico Do Volvo B12m-2011
Filtro Da Caixa Voith Do Volvo B12m - 2011
Filtro Caixa ZF Do Volvo B12m - 2011
Parágrafo Segundo - Da Entrega
• A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem
de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos em atendimento a solicitação
da Gerência de Manutenção de Frota. Na hora do recebimento será feita a comprovação
dos produtos, pelo fiscal designado pela Gerência de Suprimentos;
Parágrafo Terceiro - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 03 (três) dias, após a
emissão da Ordem de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá
ser feita por fax símile ou correio eletrônico;
Parágrafo Quarto - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a
sexta-feira, das OShOO as 12hOO e das 13nOO as 17hOO, no almoxarifado da Metrobus, situado
a Rua Patriarca n° 299, Vila Regina, Goiânia-GO.
Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser
feita na presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega.
Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável, a apuração feita pela Contratante.
Parágrafo Sexto - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o
cumprimento do prazo, o mesmo só começará a ser computado a partir da data em que a
circunstância impeditiva for superada.
Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
A CONTRATADA obriaa-se a:
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•

•

•

Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas
Termo de Referência e Edital;
Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
o O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03
(três) dias, o produto fora das especificações contratadas;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que inr idam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;
Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material
acondicionado neste.
Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até
o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma
deverá considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS
vigente no Estado de Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a
diferença de alíquota entre o Estaco de origem da empresa e o Estado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:
•

Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;
Zelar pelo bom andamento do <:ontrato, dirimindo dúvidas porventura
através do servidor designado Fiscul do Contrato;

existentes,

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
Rejeitar, no todo ou em parte, ot. produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
especificações apresentadas no Ite-ri 4 deste Termo de Referência;
Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as
falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;
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A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE», não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO
Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios
e/ou impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze)
meses, a contar da entrega definitiva do produto ou serviço, com aceite do fiscal do contrato
na nota fiscal;
Parágrafo Segundo - Durante o prazo Je garantia dos produtos e serviços a CONTRATADA
obriga-se a substituir os mesmos, contra Jefeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às
suas expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele
do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico;
Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos e serviços fornecidos pela
contratada seja maior que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$
(
), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a 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;
CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto
contratado e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser
minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.
Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal E.etrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato.
Parágrafo Segundo - O pagamento st. rá 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 Terceiro - A Nota Fiscal Ele.rônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
números do(a):
•

i} Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

•

H) Contrato Administrativo;

•

iii) Procedimento Licitatório;

•

iv) Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:
0

a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos
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objetos entregues;
0

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

Parágrafo Quarto - 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 Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 3° e 4° será devolvida à CONTRATADA
e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última
apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao
parágrafo Primeiro da desta Cláusula.
Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado
em desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após
o recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o
especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os
prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.
Parágrafo 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 die.
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 n° 4.1.1.01,
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, cie 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 aplicamse, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°
17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
Parágrafo Segundo - Nas hipóteses orevistas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o
interessado poderá apresentar sua deff-sa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
notificação do ato, sendo facultada a prcilução de todas as provas admitidas em direito, por
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iniciativa e a expensas daquele que as indicou.
Parágrafo Terceiro
Quando necessárias,
previamente designada para este fim.

v .
xÇv
as provas serão produzidas em '-audiência

Parágrafo Quarto
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no
cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a
CONTRATADA à multa, conforme infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado dividindo-se o valor global por 12,
equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.
Tabela 1:
GRAU
01
02
03
04
05
06

CORRESPONDÊNCIA
2 °/3 sobre o valor mensal do contrato
4 °/ D sobre o valor mensal do contrato
6 °/o sobre o valor mensal do contrato
7 V Q sobre o valor mensal do contrato
8 °/ o sobre o valor mensal do contrato
10 c /o sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)

GRAU

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 serviçc 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 legislarão vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços
contratados ou fornecer pró lutos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.

1
2

2
2
2
2
2

2

2
3
3
3
3
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15.
16.

17.
18.

19.

m, no oao ou em parte, c DDJGI
itrato, ser
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o
Certame ou durante a execução contratual.
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade etc.)

_3&&
*^un".n \r$£r
5

6
6

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 determ nantes 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 d-j 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;
I
I
I - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
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a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificadaT
b) paralisação de serviço ou fornecimento sem justa fundamentação e prévia comuntlâfião à
CONTRATANTE;
c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Estadual;
d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.
Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução
do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.
Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela
execução do contrato até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em
violação da obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei n° 13.303/16.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições:
a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme previsto
art. 82, § 1° da Lei 13.303/16.
b) amigavelmente, por acordo entre as pcirtes, reduzida a termo, desde que hala conveniência
para a Administração Pública:
c) judicial, nos termos da legislação em viçor.
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 sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERENCIA
É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente
contrato.

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

Goiânia-GO,

_ de _

de 2016.
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CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO

Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME

Diretor de Gestão Corporativa
CONTRATADA:

Representante
Testemunhas:

1Nome:
CPF:

2Nome:
CPF:
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Forncedor:

Empnisas Vencedoras
METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A
C.N.P.J.: 02.392.450/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA RKC.NA GO1AMA-GO

,
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2552 - IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS L

Dispensa de Licitação: 0036/2016
Ite Código

Produto

Marca

f) J ,

Data:

28/12/2016

Processo:

2016000803

Un.

Preço

Qtde

Valor Total

l

2767

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVi) B12M - 2011 TI-XTII,
- {BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL O j MELHOR
QUALIDADE

PEC

34,00

315,00

10.710,00

2

2768

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLV' i B12M - 2011 TBCFIL
{BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU "lELHOR
QUALIDADE

PEC

51,75

107,00

5.537,25

3

9029

FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M - 2011 ,'BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR DUALIDADE

Tl-CFIL

69,00

107,00

7.383,00

11429

ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DC VOLVO BI2M
- 2011 - {BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TEi FIL OU
MELHOR QUALIDADE

TECFIL

76,00

107,00

8.132,00

PC:

Total Geral:

28/Í2/20/6

31.762,25

Pagina I de l

Emppisas Vencedoras
METROBUS TRANSPORTE COLE "IVO S/A
METROBUS
Transporte Cotetivo S/A

Forncedor:

'

C.VP.J.:02.392.45(M)OOI-<)3
RUA PATRIARCA, 2'»<) VILA R K C - N A GOIANIA-GO

54194

10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
Processo:

Dispensa de Licitação: 0036/2016

Ite Código

Produto

Marca

Un.

2016000893

Preço

Qtde

Valor Total

1

)B12M -201 1 ( BOSCH,
13346 FILTRO DO HIDRÁULICO DO Ví
MANN, FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUAL'DADE)

PÇ

175,01

25,00

4.375,25

2

13347 FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO B12M - 201 i ( BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUAL DADE)

PÇ

448,11

30,00

13.443,30

3

13348 FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M - 2011 ( BOÍ ;IH, MANN,
FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUALIDADE)

PÇ

105,88

2,00

211,76

Total Geral:

12/2016

18.030,31

Puuinu l df t

fMl
1ETROBUS
" : insporte Coletivo S/A

P A R E C E R nQ 2/73

/2016

Processo n°: 2016000893

Interessado: Gerência de Manuten ao de Frota
Assunto
: Dispensa de Licitação n" 036/2016 - fornecimento de elementos filtrantes
para veículos Articula Io e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

Trata-se de resposta à c< nsulta formulada pela CPL - Comissão Permanente
de Licitação, por meio da C.l. n'-' L 6/2016, de 22/12/2016, 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, .6, para contratação de empresa especializada no
fornecimento de elementos filtrantes ^ara os veículos Volvo B340M - DH12E.
Faz a CPL em sua com u ieação, faz menção aos seguintes orçamentos, todos
juntados nos autos:
Lote 01
EMPRESA

CNPJ

SUÉCIA VEÍCULO5 S/A

02.714.977/0001-04

79.837,58

CENTRO OESTE LUBRIFICA \ITES LTDA.

07.343.020/0001-04

40.806,00

IPE-COMÉRCIO E DISTRIBU1DOI- A D li PEÇAS LTDA

09.201.247/0001-40

31.762,25

Rua Patriarca, 299, >'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•4BX: (62) 3230-7500

VI Total

METROBUS

l nrisporte Colelivo S/A

Lote 02
EMPRESA

CNPJ

Valor Total R$

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

02.714.977/0001-04

18.030,31

RIBEIRO VEÍCULOS S/A.

75.642.256/0002-82

18.222,:

BRASIL DISTRIBUIDORA.

15.174.510/0001-52

24.024,00

Apreciadas as propostas, verificou-se que as Empresas IPE - COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ n" 09.201.247/0001-40, detêm oferta mais
vantajosa, para o lote 01, no valor de R$ 31.762,25 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e
dois reais e vinte e cinco centavos) e SUÉCIA VEÍCULOS S/A, CNPJ n° 02.714.977/000104, para o lote 02, no valor de R$ 18.030,31 (de/oito mil, trinta reais e

trinta e um

centavos).

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
c] u e neste exercício não houve qualqiKT procedimento relativo ao mesmo objeto.

É o Relatório. Passemos à análise.

A Metrobus Transporte (.oletivo S/A, uma Sociedade de Economia Mista, no
âmbito Estadual, submete-se, como regra, à legislação licitatória para contratação de
obrns, serviços, compras, alienações, permissões e locações, por força dos comandos
contidos no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e arts. T1 e 2° da Lei n° 8.666/93.

Todavia, em consonância às normativas acima delineadas, existem situações
nas quais a licitação é dispensada, dispensável

ou inexigível,

em ra/ão das

peculiaridades que a cercam, confo me apregoa o art. 29 da Lei 13.303/16 - Estatuto
Jurídico da Empresa Pública e Socied ide de Economia Mista .
Rua Patriarca, 299, <J\\a Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•ABX: (62) 3230-7500

1ETROBUS
'- insporte Coletivo S/A

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:

L Art. 29,dispensável n realização de licitação \>or empresas públicas e
socit dade* de economia mista:

II- para outros serviços c compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) e para alienações, nos casas previsto* nesta Lei, desde que não se
refr.nm n 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 de
dispensa em rã/ã o do_yalo_r__, ou seja, não ultrapassa o limite imposto pelo inciso II do art.
29 do Estatuto Jurídico da Empresa Pública c 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 n" 7.466/11, que regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, ressaltamos não ser aplicável ao presente caso por se tratar do uma dispensa de
licitação, hipótese prevista do art. 8°, III.

Compulsando os autos, ^erifica-se a presença de 03 (três) propostas com a
devida documentação, desta forma n^o existe óbice para a contratação pretendida.

Ante todo o exposto, SUGERE esta Assessoria Jurídica pela declaração de
dispensa de licitação, com fulcro no õrt. 29, II, da Lei Federal n° 13.303/16 e art. 33 e 34 da
Lei Estadual 17.928/12, para que o fornecimento do objeto, nos moldes do termo de
refcrência^seja feita nas empresas 1PE - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
LTDA, CNPI n9 09.201.247/0001-40, <'atêm oferta mais vantajosa, para o loto 01, no valor
Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•ABX: (62) 3230-7500

1ETROBUS
i :insporte Colelivo S/A

de^R$ 31.762,25 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
e SUÉCIA VEÍCULOS S/A, CNPl n" 02.714.977/0001-04, para o lote 02, no valor de K$
18.030,31 (dezoito mil, trinta reais e e irinta e um centavos), portanto com valor global de
R$ 49.792,56 (quarenta e nove mil, setecentos e novena e dois reais e cinquenta e seis
centavos), contrato com vigência de 1 l (doze) meses.

Quanto à comunicaçâ t e apreciação da Controladoria-Geral do Estado,
não se fez necessária, visto o que dis x>e no art. 4° da Instrução Normativa ntí 031/2016 CGE-GO.

Porém, quanto a comu licação ao TCE, dar-se-á nos termos do art. 263, §§ 4°
ao 6tí do RITCE.

Retorne-se à CPL, para juntada do Ato Declaratório de Dispensa. Após,
encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a recomendação ora
dada, proceda, nos prazos previstos :>elo Artigo 33, X da Lei 17.928/12, à ratificação do
resultado apurado pela Comissão Pei Tumente de Licitação.

A seguir, remeta-se à JONTROLADORIA para a formalização do Termo
do contrato nos moldes da minuta juntada, bem como as providências subsequentes.
E o Parecer, S.M.J.

Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica, nos termos da
Portaria n- 082/13, por analogia.
Goiânia, 27 de de/emb^o de 2016.

RAFAEL DE CASTRO JUNIQJ
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, 299 >'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•*BX: (62)3230-7500

METRO8US
Transporte Cotelivo S'A

Processo n°: 2016000893
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto
: Dispensa de Licitação n" 036/2016 - fornecimento de elementos filtrantes para
veículos Articulado e Bia,'ticulado Volvo B340M - DH12E.

DESPACHO N°2J_5 /16-ATUR. Trata-se de resposta à consulta
formulada pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I. ne 176/2016, de
22/12/2016, quanto à legalidade de sua Manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese
de dispensa de licitação, nos termos do art. 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa
especiali/ada no fornecimento de elementos filtrantes para os veículos Articulado e Biarticulado
Volvo B340M-DH12E.

Posto isto, \DOTO o Parecer n°^0 10

l 16, por seus próprios

tund.imonlos, emitido pelo advogado I AFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta
empresa.
Encaminhe se à Presidência, via Secretaria Geral, para caso acate a
sugestão ora dada, proceda a devi Ia autorização, após à CONTROLADOKIA para as
providências subsequentes.
ASSESSOMA

JURÍDICA

DA

METROBUS

TRANSPORTE

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

lO PRIMO
- CHFPF

OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500

METI OBUS
Ironsporli Colelivo S/A

PROCESSO N° 2016000893
DISPENSA N° 036/2016

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

m

Declaro Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 29 II, art. 33 e 34 da
Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer Jurídico n^Y-J
empresas IPÊ COMÉRCIO

/2016, para contratação das

E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA E SUÉCIA

VEÍCULOS LTDA, pelo valor total proposto de R$ 49.792,56 (Quarenta e nove mil,
setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais), para o fornecimento de
Elementos Filtrantes ( Filtros da Caixa Voith, Pacote de Filtro Lubrificante,
Filtro Caixa ZF e Filtro do Hidráutico ) para serem usados em veículos da frota
operacional, veículos Articulados e BU;rticulados Volvo B340M - DH12E, objeto desta
dispensa.
Face ao disposto m 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, 28 de Dezembro de 2016.

Olícío o pés Vila Verde
Pré: -dente da CPL
Metrobus " ansporte Coletivo S/A
Rua Patriarca, n° 299, Vilc Regina, CEP 74.453-610, Goiânia-GO
Fone: 62 3230 7500

(((««((Hffffff

M
METROBUS

PROCESSO: 2016000893
INTERESSADO: GER. DE MANUTENÇÃO DE
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO N.L) 235/16-PRES. - Tendo em vista o que
consta nos autos, que tratam de fornecimento de elementos filtrantes para veículos articulados
e biarticulados, o Diretor Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação
n° 036/2016, bem como autoriza a contratação das empresas IPÊ COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.201.247/0001-40, no valor de R$
31.762,25 {Trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e a
empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, inscrita no CNPJ sob o ne 02.714.997/0001-04, no valor de
R$ 18.030,31 (De/oito mil, trinta reais c trinta e um centavos).
Encaminhem-se os autos à Controladoria para formalização
do contrato.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 28 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE
2016.

Marlius Braga Ma
Diretor Presidente

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

|Mf
METROBUS
Transporte Cotetlvo S/A

DE
PARA
ASSUNTO
Cl N"

: CONTROLADORIA
: Secretaria Geral
: Encaminha Proc. 2016000893 Contr. 067/16 e 068/16 Assinaturas
: 169/16
DATA: 28/12/16

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento de Rotinas definido no âmbito da
CONTROLADORIA, instituída pela Portaria nQ 099, de 22 de setembro de 2016, utilizamo-nos
do presente para encaminhar, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o Contrato Administrativo rt1 067/66, a ser firmado com a empresa IPÊ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
LTDA., 068/16, SUÉCIA VEÍCULOS S/A oriundos do processo n2 201600093, para colheita das
assinaturas e posterior encaminhamento à Assessoria de Gestão.
Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida do instrumento contratual na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, nos termos do Parágrafo único do art. 61 da Lei n y 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 0] (uma) via do
instrumento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e
arquivamento.
Atenciosamente,

LÚCIO ANTÓNIO ARANTES
Assessor de CONTROLADORIA

METKOBUS TRANSPORTE COLETFVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 ú-mait cpntmladom^mtjrobus.go.gov^br

/imbra

https://webmail.goias.gov.br/zimhra/h/printmessage?id=C:-653

^-

controladoría@metrobus.go.gov.br

Zimbra
Comunicado só filtros

De : so-oleo@uol.com.br

Ter, 07 de Fev de 2017 09:03

Remetente : so-oleo@uol.com.br

l anexo

Assunto : Comunicado só filtros
Para : controladoria@metrobus.go.gov.br
Bom dia

Segue em anexo carta de não firmamento do contrato.

Att.

Só Óleo
Cristal Importadora Exportadora Comércio e Distribuidora LTDA
(62) 3997-4040

metrobus07022017.pdf
393 KB

de l
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IPÉ COM. E DiST. DE PEÇAS LTDA. - SÓ FILTROS GOIÂNIA.
E-MAIL: 8oftltrosgoíania@sofiltros.com.br
TELEFONE: 0800.722.0810

Goiânia, 02 de fevereiro de 2017
A

METROWJS TRANSPORTE COLETIVO S/A
ATT. DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATO DE FORNECIMENTO

Vimos por meio desta, formalmente comunicar que, não firmaremos o Contrato de
Fornecimento N° 067/16, por entendermos que, existem muitas exigências burocráticas punitivas
que levam a uma desigualdade no âmbito comercial.

l'or ser verdade, firmamos e assinamos o mesmo.

IPE COMERCIO EJMST.DE PEÇAS LTDA
*-;

Lúcia Aparecida Mendanha Diog

y*
.#*v ^

IPÉ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. - Só FILTROS GOIANIA-GO
AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA N" 2978 QUADRA 13 LOTES: 01. 02. 14 E 15
CEP: 74.376-400 BAIRRO PARQUE OESTE INDUSTRIAL
GOIÂNIA-GOIÁS

fMf
METROBUS

Transporte Coletivo S/A

Itens para Cotação
Cod-: 0540:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0288/2016

Objeto:
Processo:

Empresa:
Cond. Pag.
Referência

Produto

5.Q,

Marca

Qtdfi

Uti

Ers%^£
**--""

2767

1
i

2768

2

31

4'

9029

11429

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE
DO VOLVO B12M- 201 1 - {BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE
ELEMENTO DO FILTRO LUBRJFICANTE
DO VOLVO B12M- 2011 {BOSCH, MANN,
FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE
FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M
-2011 {BOSCH, MANN, FRAM, METAL
LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE
ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE
AGUA DO VOLVO B12M - 201 1 - {BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE

VOLVO-6884
417/2170713

PEC

oi

JA/1/\1V)

Jp&M

ur\
i / L/

// cf-

K n1

•
VOLVO-4775
56/21707132

PEC

ivw\i^

ol

iAAiA^

01

<?/»<.(/
ou

PÇ

VOLVO

20976003/22
480372

65 oo 0^C

VOLVO-2099
8367

PC

$ACO(1

01

88-00 8g.o°
Preço Total:

rÕ7.343.020/OO01-04l
CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA.-ME
AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N'4575
PQ. OESTE INDUSTRIAL - CEP; 74.375-400

v3çqe« (rnais delalngs oo produto (s), caso necessário):

. / Gerência de Suprimentos/ Empresa METROBUS Transporte Coletivo S/A.
Aos cunJaiíos de :

/ Empresa:

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

Conter os valor (es) unitário (s) e vatof (es) global (is) do{s) produto (s);
Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
Constar tetefone(s), endereço e número do CNPJ da empresa;
Estar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
Estar datado e assinado.

Dúvidas e retorno,
Fone/fax: (62) 3597-5101
E-Mail: suarimentosaimetrQbus.CQm.br

Itens oara Cotação

M
Tronsporto Cdalivo S/A

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0288/2016

™£W.

X^afitf$£'

Objeto:
Empresa;

Proceso:

Cond. Pag.

aã
1

ÈEQdUtfl

Referência

2767

VOLVO-6884
417/2170713

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE
DO VOLVO B12M- 201 1 - {UOSCli,
MANN, Í ; RAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE
2 12768 ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE
DO VOLVO B12M - 201 1 {BOSCH, MANN,
FRAM. METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE
FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M
3 9029
- 201 1 {BOSCH, MANN, FRAM, METAL
LEVETWF1L OU MELHOR QUALIDADE
4 ; 1H29 ELKMHNTO DO FILTRO SEPARADOR DE
AGUA DO VOLVO B12M- 2011 - (BOSCH,
MANN, FRAM, MUTAL LEVE TECFIL OU
MH1.HOK QUALIDADE

3

MiJIQ

—. \

Qtde

Preço una.

UR

Preço Total

1 PEC

®&*>

i,,x 2 (O

r i f iV ^
L\O

ní1
Ê i ( u<^

f(olv « o3"

ZjL\^-v

V^gtí
J* *~
f

f

l

VOLVO-4775
56/21707132

PEC

tfJ*^
)^
Li-

í

VOLVO
20976003/22
480372

v&*y
L£S£

1 PÇ

VOLVO-2099

fX-í^Tftl
\\~\^.^* L^

1 PC

8367

,•-. t f^

L f-\J
\.f
f*-*~v V-

f /">

icOvi°
60

J* f'^\

ir***\

>

^•t, •*

^i? I U

.

-i ,

1 /"^

Preço Total;

IS OisiribíJíctora do Pecas S.A.

tiV-yV
3 AJ

0

V ^A>M,"

jí A ^
_-4_
•áSfc'l;"Tm.i:í.""<ÍpGllws de bícxi.,lii7b)r t.

! Gerência de Suprimentos' Empresa MEiTHOBUS Transporte Coletivo S/A.
1

Empresa:

Aguíwofirous '«orno do orçamento com H maior brevidade possível. Cu'npre-rnjs ubst-rvar que o orçamento deverá:
•
•
•
"
•

tortas os valor (et.) unitáno (sj e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
Ct^itor ixa?u(s) e fotma(s) de pagamentoj
Coflt".iif telefoneis), einJereço * número do CNPJ úa empresa;
1-si'i? «n papei timbrado ou conter carimbo da empresa;
tvtiif diit.iflo i asMi-iart.)

JS DistfibUiC

"

C

Á
.n-

Duvidas c rototrvo,
Foiíe/fax: (62) 3597-S101

Desde já, agradecemos a presteza

Pagina l c

03, 6

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4061404

No.PEDIDO: 0524509
Peça

Descrição

Qtde. Qtde.
Atendida Pedida

Preço
Unitário

Valor
Produto

2099B367

FILTRO COMBUSTÍVEL H

1,0

21707132

FILTRO DE OLEO£_

1,0

1*0

21707133

FILTRO DE ÓLEO I

1,0

22480372

FILTRO COMBUSTÍVEL *-'•

1,0

199,62

199,62

0,00

0,00

199,62 '

0,00

93,75

93,75

0,00

0,00

93,75

0,00

1,0

107,97

107, 97

0,00

0,00

107,97

0,00

1,0

134,92

134,92

0,00

0,00

134,92

0,00

536,26

0,00

0,00

536,26

TOTAL:
ORCAMtINTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

(•) P - [>escontO Promoclonal
E - Desconto Especial

ICMS
ST

Valor
Desconto

Valor
Liquido "

ICMS

ORÇAMENTO
No. 0524509

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

Suécia Veículos Ltda
Rod.BR153, KM 515 LT 001
Retiro do Bosque Acréscimo
Aparecida de Goiânia - GO

CLIENTE
4805 - METROBUS TRANSP. COLETIVOS S/A
RUA PATRIARCA N 299
ENTREGAR
VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03
Fone No : (62) 3230-7500

GO

Ref..:
VEÍCULO

Número chassi
Motor
Caixa de Cambio
Eixo Traseiro 1
Eixo Traseiro 2
Data Registro
Data Pedido

Tipo:
Tipo:
Tipo:

No. Pedido

6/12/16

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veículo

Entrada Prevista

0524509

Saída Prevista

6/12/16

Emissão orçamento
6/12/16 14;20:02h

Prazo Pagamento
02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4061404
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST

536,26
0,00
0,00

SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS
TOTAL DO ORÇAMENTO

536,26

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 16/12/16 este orçamento estará sujeito a variação de preços.
Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.

Mapa de Cotação

Côa.: 054071

MfcTKOBUS i RArtSPORTE COLSBFvO S/A

METROBUS

Transporte Colellvo S/A

Pedido de Compra - Rotina: 0288/2016
Processo:

Fomecedor(es):
1085Í - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA -ME
1054S - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

ITEM

QTDE

UN

10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
MEDIA
VALOR

PRODUTO

10549

1"
200

70

PEC

PEC

70

PÇ

PC

10856

10731

IÍS

47,00
9.400.00

RN

69.00
4.830,00

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO B12M -- 2011
2011 Unit.
- ÍBOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR
OR
Tot.

R$ 65.03
R$ 13 006.66

RS
RS

40,20
8.040.00

107,90
RS
RS 21.580,00

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO B12M - 2011
2011 Unit.
- ÍBOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR
DR
Tot.

R$ 74,59
R$5.221,30

RS
RS

61,02
4.271,40

RS
RS

93,75
6.562,50

FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M - 2011 - ÍBOSCH,
IH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE
ADE

Unit.
Tot.

R$107.17
R$7.502,13

RS
RS

M iii.cn
7.042,00

RS
RS

134,92
9.444,40

RN

ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO VOLVOD B12M
B12M
Unit.
- 2011 - ÍBOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
1
Tot.

RS 128.24
R$ 8.976,80

RS
RS

97,10
6.797,00

RS
199,62
RS 13.973.40

RS

298,92
26.150,40

536,19
51.560,30

Total por Fornecedor:

Média Total das Médias por Itens:

RS

RS

HN

86,00
6.020.00
88.00
6.160.00
290,00
26.410,00

34.706,89

AUTORIZO

AUTORIZO
Goiânia

J

/

Diretor Financeiro/Administrativo

Goiânia

/

l

Presidente
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RELAÇÃO DE PEÇAS no. 0481713

No.PEDIDO: 0517353
Peça

Descrição

20801559

FILTRO

1,0

1,0

187,00

3098081

K I T DE FILTRO DE O

1,0

1,0

152,12

D,OQ

8512626B

JOGO FILTROS DE OL

1,0

0,0

537,79

0,00

876,91

0,00

Qtde.
Qtde.
Pedida Disponível

Preço
Unitário

Valor Total

Desconto

Valor
Liquido

3,00

876,91

S A S n A D O NA Q U A N T I D A D E P E D I D A DE PECAS.

(*)

P - Desconto Ptomocional
E - Desconto Especial

PAG

ORÇAMENTO
No. 0517353

CONCESSIONÁRIA
CGC/CPF : 75.642.256/0003-63

Ribeiro Veículos S/A
Rod. BR 163 KM 02, 4454
B. Universitário
Campo Grande- MS

CLIENTE
CGC/CPF : 75.642.256/0003-63

6655 - RIBEIRO VEÍCULOS S.A.
AV. ZILA CORRÊA MACHADO

Fone No : (67) 4009-2500
MORENINHA
79 065-660 CAMPO GRANDE

f

Ref. . :

MS

VEÍCULO
Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veiculo

Número chassi
Tipo:
Motor
Tipo:
Caixa de Cambio Tipo:
Eixo Traseiro 1
Eixo Traseiro 2
Data Registro
Data Pedido

No.Pedtdo

Entrada Prevista

0517353

17/02/17

1 7/02/1 7

Saída Prevista

Emissão orçamento

Prazo Pagamento

17/02/17

03 28 Dias

9:57:26h

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 0481713
DESCONTO DE PEÇAS

876,91
0,00

SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

TOTAL DO ORÇAMENTO

876,91

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 27/02/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.
Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.

ORÇAMENTO
No. 0525209

CONCESSIONÁRIA
Suécia Veículos Ltda
Rod. BR 153, KM 515 LT 001
Retiro do Bosque Acréscimo
Aparecida de Goiânia - GO

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

ouEn 1 1

4805 - METROBUS TRANSP. COLETIVOS S/A
RUA PATRIARCA N 299

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03
Fone No : (62) 3230-7500

VILA REGINA

ENTREGAR

74 453-610 GOIÂNIA

Ref . . ;

GO

J

VEICULO
Número chassi
Tipo:
Motor
Tipo:
Caixa de Cambio Tipo:
Eixo Traseiro 1
Eixo Traseiro 2
Data Registro
Data Pedido

No. Pedido

Entrada Prevista

0525209

1/02/17

1/02/17

T

Entrega Técnica
Ano Veiculo
Placa
Km .Veículo

Saída Prevista

Emissão orçamento
7/02/17

7:34:39h

Prazo Pagamento
02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4063876
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

853,56

TOTAL DO ORÇAMENTO

785,29

68,27
0,00

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 11/02/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.
Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4063876
1

l ~

No. PEDIDO: 0525209
Peça

Descrição

Qtde. Qtde.
Atendida Pedida

Y?!
VT"v

Preço
Unitário

Valor
Produto

ICMS
ST

Valor
Desconto

•£

<Á
Vato£ -£&&
o/
/a

Liquido

2 0 8 0 1 5 5 9 -'

FILTRO HIDRÁULICO

1,0

1,0

182, 02

182,02

0,00

14,56

167, 4 6

o,oc

3098081

FILTRO DE ÓLEO ZF

0,0

1,0

148,07

148,07

0, 00

11,84

136,23

0,00

85126268 '2.

JOGO FILTROS VOITH

1,0

1,0

523,47

523,47

0,00

Al, 87

481,60

0,00

Í53,56

785,29

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

(*) P - Desconto Proinocional
E - Desconta Especial

PAG
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M I - , m i i l W > O K - \2

INSC 10.528.582-0
ENDEREÇO:AV. CONSOLAÇÃO N°595 QD.05 LT.14
BAIRRO:CIDADE JARDIM-GOIANIA-GO
CEP:74425-535

FONE:(62)3597-4040/3593-0805
EMAlL:brasildistribuidoraautomotÍva@gmaÍl.corn
VENDAS: MATHEUS

Goiânia OB de dezembro 2016

Metrobus
Att Juliana
ITEM

QUA

01

01

PRODUTO
Filtro do hidráulico do volvo B12M

VALOR

TOTAt

R$ 234,00

RS 234,00

MARCA ORIGINAL
COD 20801559
02

03

01

FILTRO DA CAIXA VOLTTH DO VOLVO

RS 589,00

RS 589,00

01

B12M
MARCA ORIGINAL
COD 851 26268
FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M

RS 252,00

RS 252,00

MARCA UNIFILTER
COD 3098081

TOTAL
Validade da proposta 60 dias
ENTREGA IMEDIATA
DEPOSITO 30 DIAS
FEUPE

RS 1 .075,00

M

(MK^

-S

METROBUS
Transporte Coietivo S/A

QTDE

UN

Mapa de Cotarão
METRO&US l RANSPOR1 E C™ l iVO S/A
Pedido de Compra - Rotina: 0311/2016
l Processo:

054139
Fomecedor(es):
1085"/ - BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME
1084^ - RIBEIRO VEÍCULOS S/A
10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
MEDIA
VALOR

PRODUTO

10731
)0 VOLVO B12M -2011

Unit.
Tot.

R$ 196.15
RS 1.961,53

RS

R$ 536,13
RS 5-361.30

RS

RS 180.12
RS 360.23

RS

RS

10844

10857

167,46
1.674,60

RS
RS

187,00
1.870,00

RN

481,60
4.816,00

R$
RS

537,79
5.377,90

KS

136,23
272,46

RS
RS

152,12
304,24

RN

RS

234.1111
2.340,00

1
50 VOLVO B12M -2011

/OB12M-2011

Unit
Tot.
Unit.
Tot.

t

Total por Fornecedor:

R$

RS

785,29
6.763,06

Média Total das Médias por Itens:

876,91
7.552,14

RS

RS

589,00
5.890,00
252,00
504,00
1.075,00
8.734,00

7.683,07

AUTORIZO
Goiânia

/

/

Diretor Financeiro/Administrativo

AUTORIZO
Goiânia

/__ /

Presdente

Pagina l de

METROBUS

€2

Transporte Coletlvo S/A

C/ 023/1 7
"DG:
Para:
Assunto

Goiânia, 16 de Margo.de 20J 7.
Gerência de Manutenção de Frota
Comissão permanente de Licitação (CPL)
Informação Faz

Prezado Presidente,
Tendo em vista, a proximidade da realização do Pregão Eletrônico
n° 004/2017,do Proc. 2016000892,-Aquisição de Elementos Filtrantes, comunicamos
a redução da quantidade solicitada de forma emergencial, conforme demonstrado
pelos Mapas de Cotação, presentes nos autos, às fls 53 e 59, do processo.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente.

Iron Borges Fçttosa
Gerente de Manutenção Frota

Metrobus Transporte Colelivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-61Q

A1XA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

04185877/0022 80

Razão Social:

J s DISTRIBUIDC -w DE PECAS SÁ

Nome Fantasia:' s AUTO PECAS

Endereço:

AV ANHANGUEFW SN Q sso LTS 01 02 / AEROVIARIO / GOIÂNIA / GO
/ 74435-300

A Caixa Económica Federal, n > uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de nruio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo d-5 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações coi n o FGTS.

Validade: 27/02/2017 a 28/03 2017
Certificação Número: 20170. 2701171856708234

Informação obtida em 16/03/2 117, às 13:47:31.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
CNPJ: 04.185.877/0001-55
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
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 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751. de 02/10/2014.
Emitida às 12:23:17 do dia 20/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2017.
Código de controle da certidão: CA92.C1AE.CF16.E046
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DA CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
Tendo em vista as alterações acima mencionadas, os Acionistas de comum acordo, resolvem
CONSOLIDAR O ESTATUTO SOCIAL, passando a Sociedade desta data em diante a se reger nas
condições a seguir transcritas:
ESTATUTO SOCIAL
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
CNPJ/MF 04.185.877/0001-55
CAPÍTULO l
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.
Artigo 19 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, é uma sociedade anónima de capital fechado
regularmente constituída, oriunda da transformação da JS Distribuidora de Peças Ltda., e que se rege
por este Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.
§ Ifi - A empresa adotará o nome de fantasia: "JS PEÇAS".
§ 29 - A sociedade está devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF
sob o n.s 04.185.877/0001-55, tendo iniciou de suas atividades em 06/12/2000 e seu prazo de
duração é indeterminado. {Art. 997, N, CC/2002).
Artigo 28 - A companhia tem sede e foro na cidade de Goiânia/GO, à Avenida T4, n.s 1478, Quadra
169 A Lote 1E, Salas A51 e A52 - Bairro: Setor Bueno, CEP: 74230-030, podendo criar, instalar e
encerrar filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, onde
for de seu interesse, mediante deliberação da Diretoria. Atualmente a sociedade mantém as
seguintes filiais constituídas:
1. No Município de Marituba, Estado do Pará, na Rodovia BR 316 - km 10 - n.s 04, Bairro São
João, CEP: 67.200-000, com capital destacado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0002-36, NIRE JUCEPA n.» 15900263205 de 13/01/2004;
2. No Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, 'n.s
13.594, Bairro Cidade Verde, CEP: 78.028-400, com capital destacado de R$:
250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0003-17, NIRE JUCEMAT
n.s 51900224187 de 19/12/2003;
3. No Município de Marituba, Estado do Pará, Rua )ão Marinho, n.s 176, Box 2, Bairro São João,
CEP: 67.200-000, com capital destacado de R$
.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)",
CNPJ/MF 04.185.877/0004-06, NIRE JUCEPA n. LS900253587 de 10/05/2006;

\o que este documento da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇA

Goiás. Para validar este documento, acesse hltp://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 15/090415-0 e o código de segurança 3yhbc. Esla cópia foi
autenticada digitalmcnte e assinada em 02/07/2015 14:33:29 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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4. No Município de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, na Avenida Guajajaras, n'"X?$hrj
Conj. São Bernardo, Bairro Tirirical, CEP 65.055-285, com capital destacado de RS 250.000,00'-"
(duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/O005-89, NIRE JUCEMA n.s.
21900159968 de 20/01/2004;
5. No Município de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Avenida Barão de Gurgueia, n.»
2.979, Sul, Bairro São Pedro, CEP 64.018-500, com capital destacado de R$:250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0006-60, NIRE JUCEPI n.s
22200212182 de 22/01/2004;
6. No Município de Salvador, Capital do Estado da Bahia, na Rodovia BR 324 - n.2 11.505, Sentido
Feira de Santana / Salvador, Bairro Valeria, CEP 41.300-500, com capital destacado de
R$:250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0007-40, NIRE JUCEB
n.* 29900737918 de 30/10/2003;
7. No Município de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, na Rua Princesa Isabel, n.^ 1107
complemento 1.111, Bairro Centro, CEP 60.015-061, com capital destacado de R$:250,000,00
(duzentos e cinquenta mil reais, CNPJ/MF 04.185.877/0008-21, NIRE JUCEC n.» 23900328168
de 24/12/2003;
8. No Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, a Rua Doutor Carlos Matheus,
n.» 244, Bairro Monte Castelo, CEP: 59.146-210, capital destacado de R$:250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0009-02, NIRE JUCERN n.e
24900162856 de 04/06/2004;
9. No Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, Rodovia BR 040 - n.5 6.465 - Bairro
Morada Nova - CEP: 32.145-480, com capital destacado de R$:250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0010-46, NIRE JUCEMG n.s 31999092371 de
29/11/2005;
10. No Município de Bayeux, Estado da Paraíba, ã Rodovia BR 101 km 31, S/N, Bairro Manguinhesj
CEP: 58309-600, com capital destacado de R$:30.000,00 (trinta mil reais), CNPJ/MF
04.185.877/0011-27, NIRE JUCEP n.» 25900152649 de 26/06/2006;
11. No Município de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, à Rua Mato Grosso, n.s 716 - Bairro
Siqueira Campos, CEP: 49.075-380, com capital destacado de R$: 30.000,00 (trinta mil reais),
CNPJ/MF 04.185.877/0012-08, NIRE JUCESE n.B 26999035926 de 17/05/2007;
12. No Município de Sinop, Estado do Mato Grosso, àfeua Colonizador Ênio Pipino, n.e 409, R-29P/Q/R-2, Setor Industrial, CEP 78.550-000, com caUital destacado de R$:30.000,00 (trinta mil
reais), CNPJ/MF 04.185.877/0013-99, NIRE JUCÉMáiT n.a 5190071183l7\ 04/06/2007;

\o que esle documento da empresa JS
Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 15/090415-0 e o código de segurança 3yhbc. Esta cópia foi
autenticada digital mente c assinada cm 02/07/2015 14:33:29 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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13. No Município de Marabá, Estado do Pará/a Quadra Especial Folha 31, Quadra 05, Lote 15,
(Rodovia BR-230 TRANSAMAZONIÇA KM 04) - Bairro Nova Marabá, CEP: 68.507-670, com
capital destacado de R$: 30.000,00 (trinta mil reais, CNPJ/MF 04.185.877/0014-70, NIRE
JUCEPA n.« 15900297096 de 18/05/2007;
14. No

Município

de

Campina Grande, Estado

da

Paraíba,

à Avenida Jornalista Assis

Chateaubriand, n.? 3.055 A, Bairro Liberdade, CEP: 58.414-060, com capital destacado de
R$:30.000,00 (trinta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0015-50, NIRE JUCEP n.5 25900159023
de 04/10/2007;
15. No Município de Crato, Estado do Ceará, a Avenida Thomaz Osternes de Alencar, n.s 184;
Bairro São Miguel, CEP: 63.122-090, Cidade de Crato, Estado do Ceará; com capital destacado
de

R$:30.000,OQ

{trinta

mil

reais),

CNPJ/MF 04.185.877/0016-31,

NIRE

JUCEC n.e

23999015442 de 29/10/2007;
16. No Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, a Rodovia BR 010,

n.e 2002, Bairro

Entroncamento, CEP: 65.913-460, com capital destacado de R$:30.000,00 {trinta mil reais),
CNPJ/MF 04.185.877/0017-12, NIRE JUCEMA n.S 21900182358 de 02/10/2007;
17. No Município de Macapá, Capital do Estado do Amapá, na Rua General Rondon, n.e 170, Bairro
Julião Ramos, CEP: 68.908-181, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, com capital destacado
de

R$:30.000,00

(trinta

mil

reais),

CNPJ/MF

04.185.877/0018-01, NIRE JUCAP n.e

16900035688 de 09/10/2007;
t v-

18. No Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, na Avenida Presidente Dutra, n& 1.565
- Loja 2, Bairro Jurema - CEP: 45.055-480, com capital destacado de R$:30.000,00 (trinta mil
reais), CNPJ/MF 04.185.877/0019-84, NIRE JUCEB n.e 29900866807 de 18/10/2007;
19. No Município de Maceió, Capital do Estado de Alagoas, a Rua T, n" 991 - B - Quadra 1.809 Lote 0362 - Bairro: Cidade Universitária - CEP: 57.081-385, com capital destacado de R$:
250,000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0020-18, NiRE JUCEAL n.e
27900303193 de 22/08/2008;
20. No Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, à Estrada da Batalha, ne
1.832, Galpão "A" - Conjunto ASO-3, Bairro Jardim Jordão, CEP 54.315-57.0, com capital
destacado de R$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0021-07,
NIRE JUCEP n.s 26900506875 de 30/04/2009;
21. No Município de Goiânia, Capital do Estado de GoiásIluMameda Câmara Filho, n.B 1446, Quadra
135, Lote07-Setor Parque Oeste Industrial - CEP:
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/

t,.375-150,com

pitai destacado de R$:

04.18 5.87 7/

22-80, NIREJUCEG n.e

n" 52900576238 de 25/01/2010;

\o que este documento da empresa J
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22. No Município do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Brasil, n° 8.7
/ 8.785 A, esquina com Rua Pirangi n' 40 - Lojas A/B - Bairro Olaria - CEP: 21.012-351, com
capital destacado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF
04.185.877/0023-60, NIREJUCERJ n.« 33901055503 de 25/03/2010;
23. No Município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, à Rua Ivan Fontes Martins, n" 94 Jardim São João - Bairro Industrial - CEP: 36.081-360, com capital destacado de R$:
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0024-41, NIRE JUCEMG
n.« 31902077240 de 25/08/2010;
24. No Município de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, Avenida Pedro Ludovico Teixeira, N.^
4.399, Quadra 142, Lote 16 - Parque Oeste Industrial, CEP: 74.375-400, com capital destacado
de R$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), CNPJ/MF 04.185.877/0025-22, NIRE JUCEG n.s
52900609462 de 09/05/2011;
25. No Município de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, Avenida T4, n.9 1478, esquina corn,,g
Avenida T13, Quadra 169 A, Lote 1E, Sala A55 - Bairro Setor Bueno, CEP: 74.230-030, com.
capita! destacado de R$: 30.000,00 (Trinta Mil Reais), CNPJ/MF 04.185.877/0026-03, NIRE
JUCEG na 52900684413;
t

26. No Município de Tailândia, Estado do Pará, à Rodovia PA 150 S/N, KM 74, Prédio dç
Almoxarifado, sala de armazenagem n.S 10-CEP: 68.695-000, CNPJ/MF 04.185.877/0027-94*
NIRE JUCEPA n.o 15900382875 de 26/10/2012;
27. No Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso, ã Avenida Fernando Corrêa da
Costa (BR 364 KM 401), Quadra 01, Lote 09, S/N, Bairro Distrito Industrial, CEP: 78.098-282,
com Capital Social destacado no valor de R$:30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Artigo 35 - A sociedade tem por objeto social principal o "Comércio por Atacado de peças e acessório*:;
novos para veículos automotores" e. Secundário o "Comércio a varejo de peças e acessórios novos
para veículos automotores", Estando o seu objeto social principal assim distribuído: A Matriz e Filiais
tem como objeto social principal o "Comércio por Atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores (CNAE Principal 45.30-7-01)" e como objeto secundário o "Comércio a varejo de peças
e acessórios novos para veículos automotores (CNAE Secundaria 45.30-7-03)". Destacando-se que
a matriz, sediada em Goiânia-GO. CNPJ/MF sob o n 04.185.877/0001-55, não realiza nenhuma
operação comercial em sua sede, atuando essenc\$Jmente em pti^idades administrativas e
financeiras centralizadas.

•/• 1
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Artigo 4« - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.
CAPÍTULO K
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5 2 - O capital social da Companhia é de R$ 28.525.635,40 (vinte e oito milhões, quinhentos e
vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) divididos em 4.918.213 (quatro
milhões, novecentas e dezoito mil, duzentas e treze) de ações ordinárias nominativas sem valor
nominal e 4.918.213 (quatro milhões, novecentas e dezoito mil, duzentas e treze) de ações
preferenciais nominativas sem valor nominal.
a)

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

CNPJ: 04.185.877/0001-55
Nome dos Aclonistas

JS PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A., com registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 07/12/2006, sob o
NIRE nff 35.300 358333. posterior registro na JUCEG sob n*
S2.3OO.01S.5SS, Inscrita na CNPJ/MF sob o n° 08.608.527/000105, com u><1i> na Avenida T-4. n» 1478, Edifício Abiolul, Sala B-53,
Setor Bueno. Goiânia - GO, CEP: 74.230-030, neste ano
representada pelo seu Sócio JOÃO RODRIGUES DE BRITO
ROSIVALDO NUNES DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da cédula de Identidade n« 577. 536- 1 SSP-MT e Inscrito
no CPF/MF sob o n* 544.722.611-20, residente e domiciliado na
cidade Culaba-MT, na Avenida florais. Quadra 09, Casa 03 Condomínio ViMage do Bosque, CEP: 78.068-784.
TOTAl

N« de A(fies
Ordinárias
Nominativas
Subicrlta*

Ni de Ac&ej
Preferenciais
Nominativas
Suburit.i\1

4.869.031

Valor total do
CaplUI Social e
IntegralliBdo em
Reais

28.240.379,05

49.182

49.182

285.256,35

4.91B.Z13

4.918. 2H

28.515.635,40

b) O capital social da referida sociedade subscrito e integralizado é de R$ 28.525.635,40 (vinte e oito
milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos),
divididos em 9.836.426 (nove milhões, oitocentas e trinta e seis mil, quatrocentas e vinte e seis)
quotas, no valor nominal de R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) cada uma, distribuído entre os
sócios da seguinte forma: JS Participação e Administração S/A., possui R$ 28.240.379,80 (vinte e
oito milhões, duzentos e quarenta mil e trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)
divididos em 9.738.062 (nove milhões, setecentas e trinta e oito mil e sessenta e duas) quotas a R$
2,90 (dois reais e noventa centavos) cada e Rosivaldo Nunes de Almeida possui R$: 285.255,60
(duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) dividido
em 98.364 (noventa e oito mil trezentas e sessenta e quatro) quotas a R$ 2,90 (dois reais e noventa
centavos) cada, continuando a sociedade com o mesrftp objetivo social, tudo de modo a haver
continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a nova sociedade todoé^js direitos e obrigações
que compõem seu património, nos termos dos artigos 220\ 222 da Lei n.5.|&404/76.

Certifico que csle documento da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, Nire: 52 30001441-7 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de
Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juccg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 15/090415-0 e o código de segurança 3yhbc. Esta cópia foi
autenticada digital mente c assinada cm 02/07/2015 14:33:29 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
Pag 8 de 20

',-<>

Vtfi»

'

§12 - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas assembleias gerais e faz jus ao dividendo míníffMferj. - r-- \-g$"
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do
artigo 202 da Lei 6.404/76, de 15/12/1976;
§22 - As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes concederá mais que um
proprietário para cada unidade;
§39 - Observado o disposto no Artigo 19 deste Estatuto Social, a Companhia está autorizada por
deliberação do Conselho de Administração, a aumentar seu capital social, bem como o de qualquer
de suas subsidiarias, em valor superior ao equivalente a R$500.000,00 {quinhentos mil reais),
mediante a emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal,
nos termos do artigo 168 da Lei n.5 6.404/76;
§42 - A Companhia poderá emitir ações sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações
já existentes, ou que possam vir a existir, desde que o número de ações preferenciais sem direito de
voto não ultrapasse 50% {cinquenta por cento) do total das ações representativas do capital social da
Sociedade.
Artigo 6- - Às ações preferenciais são atribuídos os seguintes direitos e vantagens:
•

I) Fazem jus ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6404/76, de 15.12.76;
II) Têm prioridade no reembolso do capital, com prémio, no caso de liquidação da sociedade;
Ml) As ações preferenciais têm, ainda, o direito de participar, em igualdade de condições com as ações....
• • <
ordinárias, nas distribuições de lucros, sob a forma de dividendos, bonificações ou a qualquer outro"
título, bem como nas capitalizações de lucros ou reservas, inclusive nos casos de reavaliação do attvo.
Artigo 75 - As ações da Companhia são nominativas e a sua propriedade presumir-se-á pela inscrição
do nome do acionista no livro "Registro de Ações Nominativas" e a Companhia somente emitirá
certificados de ações a requerimento do acionista, devendo ser cobrado deste os respectivos custos.
CAPÍTULO III
ACORDO DE ACIONISTAS

Artigo se - Os acordos de Acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia, que
estabeleçam cláusulas e condições para alienação de ações de emissão da Companhia, disciplinem o
direito de preferência ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela
Companhia e sua administração.
§ Único - Os direitos, obrigações e responsabilidadesVfesultantes de tais acordos de acionistas da
Companhia serão válidos e oponíveis a terceiros, tão logo tenham os mesmos sidos devidamente
averbados nos livros de registro de ações da CompanhÍa]Ae estando arquivados na sede, conforme a
redação do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. Os administradoW da Companhia zelarão
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pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral de Acionistas conforme OBTO^..,
deverá declarar a invalidade do voto proferido em contrariedade com as disposições de tais acordos."~ •
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

Artigo 9» - A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, que
terão as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Conselheiros e
Diretores dispensados de prestarem garantia para o exercício de suas funções.
Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto pelo sócio da empresa controlada JS
Distribuidora de Peças S/A ~ CNPJ/MF 04.185,877/0001-55, Sr. Rosivaldo Nunes de Almeida,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 577.536-1 SSP/MT e inscrito
no CPF/MF sob o n° 544.722.611-20, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá-MT na Avenida
Florais, Quadra 09, Casa 03 — Condomínio Village do Bosque. CEP: 78.068-784 e por todos os
acionistas da Empresa JS Participação e Administração S/A - CNPJ/MF 08.608.S27/OOO2-O5,
•
controladora majoritária da JS Distribuidora de Peças S/A.
"...
• •••
§12 - Os membros Internos do Conselho de Administração terão um mandato de 03 (três) anos, sendo"*
• ••
permitida a reeleição;
*.
§2* - A Assembleia Geral de Acionistas nomeará o Presidente do Conselho de Administração, quê
. j -*•
também terá um mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzido;
".
§32 - A Assembleia Geral de Acionistas poderá eleger um Conselheiro Externo como membro do
Conselho de Administração;
§42 - A remuneração dos membros Internos do Conselho de Administração é fixada em até R$
30.000,00 (Trinta Mil Reais) anuais, reajustáveis anualmente pelo índice IGPM;
§S2 - Os conselheiros externos membros do Conselho de Administração terá um mandato de 03(três)
anos, podendo ser destituídos do cargo a qualquer momento por decisão do Conselho de Acionistas;
§6*> - Os Conselheiros externos membros do Conselho de Administração serão remunerados por
participação nas Assembleias Gerais do Conselho, através de honorários a ser definidos em contrato
de prestação de serviços.
Artigo 10.1 - No caso de impedimento ou ausência temporária do Presidente do Conselho ~dé
Administração, este será substituído por outro membro <jlo Conselho de Administração escolhido
pelos demais;
Artigo 10.2 - Compete ao Conselho de Administração:
(a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

10
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(b) Eleger, destituir e substituir os membros da Diretoria da Companhia, bem como fixar as
atribuições especificas dos Diretores, observadas às demais disposições deste Estatuto Social;
(c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo os livros, papéis e outros
documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração, e sobre quaisquer outros atos;
(d) Convocar a Assembleia Geral de Acionistas quando julgar conveniente ou necessário;

(e) Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria;
(f) Apresentar à Assembleia Geral propostas sobre a distribuição de lucros sociais e alterações
estatutárias;
(g) Autorizar a abertura, transferência ou encerramento de filiais, agências, escritórios ou
estabelecimentos comerciais;
{h) Manifestar-se acerca de processos de aquisições e fusões com outras Companhias;
(l) Escolher a empresa que irá prestar serviços de Auditoria Independente;
•
(j) Determinar as práticas de governança corporativa adequadas para a companhia;
(k) Determinar a política relativa à gestão estratégia de pessoas;
(I) Determinares sistemas de controles internos que devem ser implantados pela Companhia;
(m) Aprovar a admissão, registro e cotação de ações da Companhia em bolsas de valores brasileiras";*",
ou em mercado de balcão devidamente autorizado a funcionar pela CVM;
(n) Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício seguinte;
(o) Os projetos especiais não contemplados no orçamento deverão ser submetidos à apreciação do
Conselho;
(p) Aprovar o plano de negócios da Companhia, bem como de qualquer alteração no referido plano;
(q) O Conselho poderá determinar uma avaliação de valor de mercado da Companhia por empresa
especializada;
Artigo 10.3 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre, e,
extraordinariamente, sempre que necessário;
§18 - As reuniões extraordinárias do Conselho de Administra ao serão convocadas por qualquer
conselheiro, por escrito, por meio de notificação pessoal, via ( mail, com aviso de recebimento ao
Presidente do Conselho de Administração, que deve ser ex( dido com 15 (quinze) dias úteis de
antecedência;
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§2* - As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão conter a ordem do dia. V.*
informando às matérias que serão discutidas e deliberadas, devendo ainda indicar que todos os
documentos necessários para amparar as decisões relativas aos assuntos objeto da ordem do dia
serão disponibilizados para os Conselheiros com 10 (dez) dias úteis de antecedência. As matérias que
não estiverem especificadas na ordem do dia somente poderão ser levadas à discussão se todos os
Conselheiros estiverem presentes à reunião e concordarem com a inclusão da matéria na ordem do
dia;
§3* - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas em local a ser determinado na
convocação;
§4^ - As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas instaladas com a presença de
80% dos seus membros.
Artigo 10.4 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos
seus membros presentes nas reuniões;
Artigo 10.5 - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas em livro próprio;
§ Único — No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, ou ausência do.
Presidente do Conselho de Administração por qualquer motivo, tais funções poderão ser"""*
• •*•
desempenhadas por qualquer outro membro do Conselho de Administração escolhido na reunião d ó - * * Conselho.
^»v*»
Artigo 10.6 - As atribuições específicas do Presidente do Conselho de Administração são:

r-

i

(a) convocar a Assembleia Geral de Acionistas em nome do Conselho de Administração;
(b) presidir a Assembleia Geral de Acionistas e escolher o Secretário da mesma dentre os presentes,
e;

(c) presidir as reuniões do Conselho de Administração.
SEÇÃO l
DIRETORIA

Artigo 11 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 02 (dois) e no máximo 05 (cinco)
Diretores, pessoas físicas, residentes no Brasil, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, um
Diretor Administrativo e Financeiro, um Diretor de Marketing, um Diretor Comercial e um Diretor de
Operações. Os Diretores serão profissionais tecnicamente capacitados, com experiência nas
principais áreas de atuação da Companhia.
- Os Diretores tomarão posse de suas funções por assinatura (p termo de inyeçtidura lavrado no
livro de registro das Atas de Reuniões de Diretoria;
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Para o exercício compreendido entre 02/01/2015 à 31/12/2017, estão nomeados os
Diretores:

i i-.-;

(a) Diretor Presidente o Sr. Paulo César Alcarria, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão
Parcial de Bens, matemático, portador da Carteira de Identidade RG n» 139092377, emitida
pelo Serviço de Segurança Pública de São Paulo-SSP/SP e CPF n« 068.113.798-39, residente e
domiciliado na cidade de ITU/SP, na Rua Cornélio Pires n^ 485, Bairro Condomínio Santo
António, CEP 13.305-500;
(b) Diretor Administrativo Financeiro o Sr. Fábio Adriano Gandolfo Paufino, brasileiro, casado
sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, administrador, portador da Carteira de Identidade
RG 16.830.345-SSP/SP, CPF: 092.279.888-58, residente e domiciliado na cidade de GoiánraGO, na Rua C-235, n^ 1259, Apartamento n« 2002, Edifício Residencial Tendence Club - Torre
Palm Beach, Bairro Nova Suíça, CEP: 74.280-130;
(c) Diretor Marketing o Sr. Renata Morais Pereira, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão
Parcial de Bens, Marketólogo, portador da Carteira de Identidade RG 2003010487226SSP/CE, CPF: 830.363.691-04, residente e domiciliado na cidade de Goiânía-GO, na Rua 55,
Quadra B19, Lotes 02 a 07, Edifício Flamboyant Park, Apartamento n? 1802, Bairro Jardim
Goiás, CEP: 74.810-230; e
(d) Diretor de Operações o Sr. Alessandra Eustáquio Alves Ferreira, brasileiro, solteiro, Analista •
de Sistemas, portador da Carteira de Identidade RG n^ 987307- SSP/MT, CPF: 594.266.671-,
72, residente e domiciliado na cidade Goiânia-GO, na Rua 42, n^ 95, Apartamento n^ 1901,,
Bairro Setor Marista, CEP: 74.150-270.
4

§28 - Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.
Artigo 12 - O mandato dos Diretores será de, no máximo, 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição.
Todos os Diretores deverão permanecer no exercício de seus cargos até a investidura de seus
sucessores.
§1« - A Assembleia Geral dos Acionistas poderá decidir sobre a destituição a qualquer momento da
Diretoria ou de qualquer Diretor;
§2- - A substituição dos Diretores será feita da seguinte forma:
(a)
Nos casos de substituição por vacância no cargo de Diretor Presidente, por qualquer motivo,
o substituto será eleito pela Assembleia Geral e exercerá as funções deste, completando o prazo de
gestão do substituído;
(b)
Nos casos de substituição temporária, determinada p
impedimentos ocasionais, as funções do Diretor ausente serão e
entre os Diretores eleitos.

ausência érias, licença ou
cidas por ubstituto indicado
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Artigo 13 - A Diretoria da Companhia reunir-se-á, no mínimo, uma vez por ano, ou cada vez que
interesse da Companhia assim exigir. Essas reuniões serão convocadas pelo Diretor Presidente, e
serão presididas pelo Diretor Presidente. As deliberações da Diretoria serio adotadas pelo consenso
dos diretores, e em caso de empate, o Diretor Presidente terá o voto de qualidade1.
Artigo 14 - Compete à Diretoria da Companhia, na forma a seguir estabelecida, a administração dos
negócios sociais em geral e a prática de todos os atos necessários a esta administração, sob-reserva
daqueles atos que, por determinação da lei ou deste Estatuto Social, forem conferidos à Assembleia
Geral de Acionistas.
§ia - As atribuições da Diretoria da Companhia incluem, mas não se limitam a:
(a) - Zelar pelo cumprimento da lei e do presente Estatuto Social;
(b) - Zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas em Assembleia Geral e nas reuniões da
Diretoria;
(c) - Administrar, gerir, fiscalizar os negócios da Companhia;
(d) - Supervisionar a implementação da política comercial, financeira e do planejamento

da

Companhia;
(e) -Aprovar a indicação de mandatários e outorgar-lhes os respectivos e necessários poderes;'
(f) - Elaborar o Relatório Anual de Administração da Companhia e submetê-lo

•*

• *<
aos órgãos"...

competentes;

."*'

(g) - Examinar, a qualquer tempo, e por solicitação de qualquer um dos membros da Diretoria, todosl
os temas ou assuntos de interesse social, e emitir as respectivas normas e diretivas que deverão ser«
observadas por ambos os Diretores, e executadas pelo Diretor responsável.
§22 - O Diretor Presidente terá as seguintes funções:
(a) - Administrar e ser responsável por todas as attvidades sociais e operações da Companhia e, ainda,
coordenar e ser responsável pelas atividades dos demais Diretores;
(b) - Ser responsável pela execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, bem como
cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e, ainda, executar quaisquer funções especiais
estabelecidas pela Assembleia Geral dos Acionistas.
§3" - Os demais Diretores assistirão e cooperarão com o Diretor Presidente na administração da
Companhia, executando quaisquer funções solicitadas por este e pela Assembleia Geral de Acionistas;
§42- O Diretor Presidente indicará quem o substituirá quando dq sua ausência, assumindo o indicado
interinamente suas funções até que este as reassuma.
Artigo 15 - A representação ativa e passiva da Companhia, em ju'í^o e em suajyíelações com terceiros,
será exercida pelo Diretor Presidente principalmente:

V

\A\l
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(a)
Os atos que importem oneração ou alienação de bens móveis e imóveis, quando autoriza^)-„
^**_ O
pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral de Acionistas, transação ou renúncia de "
direitos, assinatura de contratos, bem como, os que acarretem responsabilidades para a Companhia
ou exonerem terceiros para com ela;
(b)

A constituição de procuradores;

(c)

O recebimento de citação inicial ou prestação de depoimento pessoal em juízo;

(d)

O recebimento de intimações e prestação de declarações extrajudiciais.

(e)
Representar a empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da
Receita Federal, como também junto aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
§1» - A Companhia poderá ser representada isoladamente ou por qualquer dos membros da Diretoria
ou por procurador com poderes específicos nos atos relativos à representação da Companhia perante
os órgãos fiscalizadores de suas operações;
§2B - Os atos previstos na alínea (a) deste artigo poderão também ser praticados por qualquer
membro da Diretoria em conjunto com outro Diretor, ou com um procurador, ou conjuntamente por
dois procuradores, especificados, nos respectivos instrumentos, os limites e a extensão de seus
poderes;
§32 A Companhia poderá, na forma do presente Estatuto Social, constituir procuradores para ..
representá-la, isoladamente, no caso de representação judicial ou em defesa dos processos *
administrativos mediante procuração "ad judicia", compreendendo inclusive os atos de renúncia,"desistência, transação, recebimento e quitação;
••
§4« - As procurações outorgadas pela Companhia, exceto aquelas que contiverem cláusula "ad*«»
judicia" deverão ter prazo máximo de l (um) ano.
Artigo 16 - Serão nulos e inoperantes em relação à Companhia os atos praticados em desacordo com
as disposições do presente Capítulo IV.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL

Artigo 17 - O Conselho Fiscal da Companhia somente será instaurado a pedido dos acionistas,
representando o percentual mínimo estabelecido em lei. Quando instaurado, o Conselho Fiscal será
composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela
Assembleia Geral.
§ Único - A Assembleia Geral, deliberando sobre a instauraç
do Conselho* Fiscal e a eleição dos
membros e suplentes, fixará também sua remuneração. Some\i\ terão diifejío à remuneração os
Conselheiros Fiscais em exercício.
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CAPÍTULO VI
ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 18 - A Assembleia Geral de Acionistas, convocada consoante a Lei das S. A. e o presente
Estatuto Social, reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o término do exercício
social e, extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia assim exigir.
§ Único - A Assembleia Geral de Acionistas será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral de
Acionistas será presidida por qualquer outro membro do Conselho de Administração escolhido pelos
acíonistas presentes. O Secretário das Assembleias Gerais de Acionistas será escolhido pelo acíonista
que estiver presidindo a Assembleia dentre os acíonistas presentes. O secretário poderá valer-se da
colaboração de advogados para auxiliá-lo em suas funções.
Artigo 19 - Ressalvado o disposto no artigo 136 da Lei n.2 6.404/76, naquilo que não modificado pelo
presente Estatuto Social, as deliberações das Assembleias Gerais da Companhia serão tomadas por
maioria de votos dos presentes, não computados os votos em brancos e nulos.
§15 - Além das competências atribuídas por lei, a Assembleia Geral de Acioriistas deverá deliberar
sobre as seguintes matérias:
(I)
Aumento de capital da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias em valor superior ao •••»
valor equivalente a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
.-..••
(M)
Criação de nova classe ou espécie de ação na Companhia ou em qualquer de suas subsidiárias,"
ou qualquer alteração nos direitos e privilégios das ações existentes na Companhia ou em qualquer".: .
de suas subsidiárias;
(III)
Alteração deste Estatuto Social ou do estatuto ou contrato social de qualquer das subsidiárias
da Companhia, excetuadas as alterações exigidas por lei ou pela regulamentação da CVM;
(IV)
Fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária envolvendo a
Companhia ou qualquer de suas subsidiárias;
(V)
Oferta pública ou privada de ações ou de qualquer valor mobiliário que conceda a seu titular
o direito de adquirir ações de emissão da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;
(VI)
Alienação da totalidade ou de parcela significativa dos ativos da Companhia ou de qualqiíêr
de suas subsidiárias, excetuada a venda de direitos de crédito integrantes da carteira da Companhia;
(VII)

Dissolução ou liquidação voluntária da Companhia ou| lê qualquer de\suas subsidiárias;
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(VIII) Pedido deautofalência, pedido de recuperação judicial o j extrajudicial e celebração de acordo
com credores para renegociação de dívidas realizadas peta Companhia ou por qualquer de suas •
subsidiárias;
(IX)

Redução de capital da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;

(X)

Resgate de ações de emissão da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;

(XI)
Proposta para o Conselho de Administração relativa a qualquer outra forma de recompra de
ações de emissão da Companhia, bem como a posterior revenda de ações de emissão da Companhia
por ela adquiridas ou adquiridas por qualquer de suas subsidiárias;
(XII)
Distribuição de dividendos pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias em volume
superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual da Companhia ou da subsidiária em
questão, ajustado nos termos da lei;
(XIII) Prestação de garantia, contratação de dívida ou concessão de empréstimo pela Companhia
ou por qualquer de suas subsidiárias fora do curso normal de seus negócios;
(XIV) Constituição de penhor ou qualquer outro ónus sobre ações de emissão da Companhia ou
sobre ações ou quotas de qualquer das suas subsidiárias;
(XV)

Definição ou substituição dos auditores independentes da Companhia;

(XVI) Alteração na estrutura administrativa da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias
"III"
incluindo, sem limitação, alteração do número de membros do Conselho de Administração e/ou da."".
• •
Diretoria e dos procedimentos e critérios adotados para eleição dos respectivos membros;
•• • ••
(XVII) Alteração na política de remuneração dos administradores da Companhia ou de qualquer das."t".
•* *
suas subsidiárias;
(XVIII) Início, pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias, de qualquer nova atívidade ou
linha de negócio;
(XIX) Aquisição, desinvestimento ou aumento da participação detida pela Companhia ou por
qualquer de suas subsidiárias no capital social de qualquer sociedade {inclusive aquelas de cujo
capital a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias já participe), bem como a participação em
qualquer joint venture, associação ou negócio jurídico similar;
(XX) Contratação de dívida pela Companhia ou por qualquer das suas subsidiárias, em uma única
transação ou em uma série de transações realizadas, em valor superior ao montante equivalente a
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
(XXI) Participação da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias, fora do curso normal de seus
negócios, em qualquer contrato, acordo, transação ou compromisso (a) cujoX/ajor supere, em uma
transação individual ou em uma série de transações realizadas no neríodode IG/fdoze) meses, o valor
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equivalente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou (b) cujo prazo seja superior a 12 {dozeV
meses;
(XXII)

Constituição de quaisquer ónus sobre os ativos da Companhia ou de qualquer de suas

subsidiárias, excetuados aqueles constituídos pela Companhia ou por uma de suas subsidiárias no
curso normal de suas atividades e/ou em virtude de disposição legal ou decisão judicial;

(XXIII) Alteração dos critérios e práticas contábeis adotadas pela Companhia ou por qualquer de suas
subsidiárias, excetuadas as alterações exigidas por lei ou pela regulamentação da CVM;
(XXIV) Aprovação de plano de opção de compra de ações ou similar destinado aos administradores
da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias.
§2S - Para os fins deste Artigo 16, considera-se subsidiária qualquer sociedade na qual a Companhia
detenha, direta ou indiretamente, direitos de sócio que lhe assegurem preponderância nas
deliberações sociais.
Artigo 20 - Nas deliberações da Assembleia Geral serão obrigatoriamente observadas as previsões
dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. O presidente da Assembleia Geral não
computará os votos proferidos com infração às disposições de tais acordos de acionistas.
CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS E DIVIDENDO

Artigo 21 - O exercício social terá início em ia de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada *
ano, quando será elaborado Q balanço patrimonial, a demonstração das origens e aplicações dei
recursos, observadas as disposições legais vigentes.
•"!
§ Único - Para fins de distribuição intermediária de dividendos, e em respeito aos limites legais,
balancetes semestrais poderão ser levantados em 30 de junho de cada ano, devendo ser observados
os mesmos critérios que aqueles vigentes para o balanço de final de exercício.
Artigo 22 - Levantando o balanço, com observação das prescrições legais, do resultado do exercício,
serão deduzidos, na ordem estabelecida nas alíneas deste artigo.
a)

Os prejuízos acumulados se houverem nas formas prevista em lei;

b)

A provisão para o pagamento do imposto sobre a renda.

Artigo 23 - Uma vez efetuadas as deduções previstas no artigo anterior, o lucro líquido terá a seguinte
destinação:
a)

5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal\aité o limite de 2Q% do capital social;

b)
O saldo remanescente ficará à disposição da Assembleia "iterai, que lhe dará a destinação que
julgar conveniente.

\M

v
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Artigo 24 - A Diretorla da Companhia poderá declarar e pagar dividendos intermediários, semestrais/^.,
s
ou em menores períodos, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes no
último balanço anual ou semestral ou à conta do lucro apurado no mesmo exercício por conta do
total a ser distribuído ao término deste, observadas as limitações previstas em lei.
Artigo 25 - Poderá a Diretoria, ainda, autorizar a distribuição de lucros aos acíonistas a título de juros
sobre o capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial aos
dividendos intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo^ Artigo 20 ou, ainda, em adição aos
mesmos.
Artigo 26 - As antecipações do dividendo obrigatório ou os juros eventualmente pagos aos acionistas
serão imputados líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo obrigatório do
exercício.
Artigo 27 - O pagamento dos dividendos, quando for o caso, realizar-se-á no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados de sua declaração, salvo se a Assembleia Geral dos Acionistas determinarem
que estes sejam pagos em prazo superior, mas sempre no curso do exercício social em que forem
declarados.
Artigo 28 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos,
contado da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da
Companhia.
CAPÍTULO VIM
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Artigo 29 - A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação
da Assembleia Geral de Acionistas. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação e
nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando
seus poderes e estabelecendo suas remunerações, conforme previsto em lei.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 30 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos,
contando da data em que tenham sido postos à disposição do/ acionista, e reverterão em favor da
Companhia.

Artigo 31 - A Companhia observará os acordos de acionistas eventualmente eysíântes e registrados
na forma do art. 118 da Lei n.» 6.404/76, cabendo à respectiva çdministraçã/ajfster-se de registrar
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transferências de ações contrárias aos respectivos termos e ao Presidente da Assembleia Geral e
abster-se de computar os votos lançados contra os mesmos acordos.
Artigo 32 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei n.5 6.404/76, pelas leis e
regulamentos específicos sobre o tipo societário e demais normas da legislação pertinente e pela
deliberação da Assembleia Geral, nas matérias que lhe caiba livremente decidir.
FORO

Artigo 33 - Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO como único competente para dirimir
quaisquer qu\estõejs que direta ou indiretamente decorram deste Estatuto Social, com renúncia
r outro, por mais privilegiado que seja.
expressa a qi

Goiânia —Goiás,

8 de Jutahp de 2015.

JOA0rRODfílGUES Dfl BRITO
Prsidente do Assemble

WELUNGTO
Secretário da À
*t&

ACION1STAS:

DE ALMEIDA BRITO

• • * •*
• •••-,

Tabelionaio de Notas Goiânia - Goiás

»j~ - "•

Fone:

<62>wfl4«i

Ana Maria Lon;

K(tcnh»ce pé: VERDADEIRO »(»>fiim»C«; &
•OltvUDO mutf* Dl

JSl'PARTICIPA

*?...

Jqão Rodriguesfde Br
;£

> •* i
•
*
' • •

Cowulit m "ttif Htan

JS DISTRIBUÍDO
Rosivaldo Mimes
Tabolionato de Notas Goiânia - Goiás

•§

tâ\ (62) 3223 2471

Advogado:
Ôa
*f

e Souza Júnior
OAB/GO 41.656

Ana Maria I/ongo - Tabeliã

1•
^..

31 AS

T
4

r•<

!jw.s

í?

r*•

ti

SOBONÚMERO:
Protccolo:

f

' / t*.^"í^ .— J
ÇVJlft
—'

S n
l

5215O9O4ISO
1E/C90415-0

u>

U.-

SECRETARIA -OBRAL~ 'PAUlA "tífetil UÍ^(V<rCI,ílSO RCUSI

^.^«t,^, r.; <.,...>...'.'— -.^..«^•«.•.'i.ji.^n?!.^

MT.» mn^w

*™^

«

S|

20

Certifico que este documento da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, Nire: 52 30001441-7 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de
Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juccg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 15/090415-0 c o código de segurança 3yhbc. Esta cópia foi
autenticada digitalmentc c assinada cm 02/07/2015 14:33:29 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
Pag 20 de 20

UUHKA9IU
l - i i - l n dc Goiás ( i n i i . i i , ,t de Goiânia

CARTÓRIO FELIX DE SOUSA
3" TAUELIONATO DK NOTAS
AveniiiaT-4. esquina o ,i K na l"-58. quadrit 121. lute ( I I . SiMor H i k - n >
k-ktonc. ((>2>32?8-m8y 3278-1096

ANA MAKIA FÉLIX DE SOUSA LONGO
LIVRO: 0725

TufaeUl
FOLHAS: 030

Proí: 042273

Procuração bastante que faz JS Distribuidora de Peças"S/A (Filia/ Goiânia)
Saibam quantos esta procuração virem que, aos cinco dias cio mês de
agosto do ano de dois mil e dezesseis (05/08/2016). nesta cidade de Goiânia. Termo e Comarca
do mesmo nome. Capital do Estado dc Goiás, em cartório, perante mim. Thaynara Christinc
Batista de Magalhães. Í.:. se ré v ente. compareceu como outorgante, JS Distribuidora de Peças S/A
(Filiai Goiânia), pessoa jurídica de direito privado, com sede à Alameda Câmara Filho, número
1446, quadra 135, lote 07, Setor Parque Oeste Industrial, nesta capital, inscrita no C.N.P..I'MI .
sob o número 04.185.S77/0022-80. neste ato representada pelo Diretor Presidente, o Sr. Paulo
César Alcarria. brasileiro, casado, díretor presidente, portador da Cédula de Identidade n'1
139092377 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 068.113.798-39, residente e domiciliado na
Rua Corneiio Pires, número 485. Campos de Santo António. Hu - São Paulo, eleito para o
período de 02/01/2015 a 31/12/2017. nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de
número 19 realizada em 28 de novembro de 2014, e Estatuto Social, devidamente registrados na
JUCEG sob n° 52150011334, na sessão do dia 22/01/2015. dos quais foram extraído cópias e
arquivados nestas notas em pasta própria: pessoa reconhecida como a própria por mini, mediante
os documentos pessoais exibidos do que dou fé. E por ela me foi dito que por esta procuração c
nos melhores termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. Eudes
t ranciscn Ramos, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da Cédula de Identidade n"
225895249 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 485.378.964-20. residente c domiciliado
nesta capital, a quem confere amplos poderes para representar a empresa Outorgante cm todos
os atos em que seja necessário a presença da mesma perante cartórios. Repartições Públicas
Federais, Estaduais. Municipais. Autárquicas. Paraestatais, pessoas de direito privado c
sociedades de economia mista, inclusive INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Junta
Comercial do Estado de (mias. Ministério do Trabalho, Delegacias Regionais do Trabalho.
Varas do Trabalho. Secretaria da Receita Federal. Secretaria da Fa/enda do Estado - SEFA.
Secretaria Municipal de Finanças - SEF1N. Secretaria do Comercio Exterior - SECEX.
Companhia de Saneamento. Centrais l-tétricas, companhias de telefonia celular VIVO, 'FIM. Ol.
CLARO. NEXTEE. Departamento de Transito do Estado de GOIÁS - DETRAN/GO.
Companhia de Desem ol\o e Administração da Área Metropolitana e Gerência Regional
do Património da União no Estado de Goiás - GRPU. requerendo, promovendo e assinando
[udo í) que lór necessário, em quaisquer estabelecimentos bancários em geral, notadamcnte
Banco do Brasil S A. Banco Bradesco S/A, IISBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, Banco
ABN AMBRO Real S/A. Banco Itaú S/A. Banco de Crédito Nacional S/A BCN. Banco da
Aimt/õnm - BASA. Banco Safra S/A e Caixa Económica Federal - CEF. em quaisquer de suas
agências, podendo movimentar contas corrente, lirar extratos, transferência numerária entre
contas da própria empresa outorgante, por qualquer meio de correspondência, receber e utilizar
cartão magnético, renovar senha de acesso aos meios eletrônicos (INTERNET); não podendo
requisitar e nem assinar cheques; confere, ainda, poderes para pagar impostos, laxas e
emolumentos- assinar declarações, administrar filial, podendo para tanto, requerer e assinar
contratos e documentos necessários em geral, junta-los e retirá-los, fa/er declarações, pre->iar
esclarecimentos, ajustar cláusulas e condições, admitir e demitir empregados, assinar C'arteiras
Profissionais, estipular salários, comprar e vender mercadorias de seu ramo de negocio, contratar
obras e serviços com pessoas físicas ou jurídicas, publicas ou privadas, promovera participação
da empresa outorgante em licitações, inclusive concorrências públicas, tomadas e coletas de
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preços, cartas convites ou qualquer outra modalidade de licitação, concordando com todos os
seus termos, estando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, declarações, renunciar
e interpor recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar
documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da outorgante, assinando propostas, mapas interpondo recursos, podendo,
ainda, assistir e participar da abertura de propostas, impugnar c protestar, fazer novas propostas,
rebaixos e movimentar contas vinculadas ao FGTS - l ; undo de Garantia por Tempo de Serviço e
PIS, representar a Outorgante ativa e passivamente em Juízo ou fora dele. constituir advogado
com os poderes do foro cm geral, cláusula ad-judicia e os contidos na ressalva do artigo 38 do
(.'IV. na defesa dos direitos e interesses da outorgante, enfim praticar todos os atos necessários
ao fiel desempenho do presente mandato, sendo vedado o substabelecimcnto. O presente
mandato íerá validade de 0] (um) ano a contar desta dará. Feito sob minuta apresentada. A
outorgante declara que foi cientificada do disposto no artigo 299 do Código Penal, assumindo
inteira responsabilidade civil c criminal pelas informações e declarações prestadas e pelos
documentos apresentados para lavratura do presente ato. isentando, assim, este Tabelionato, de
qualquer responsabilidade pela veracidade ideológica dessas informações, declarações e
documentos. Assim disse, me pediu que lhe lavrasse a presente procuração, a qual, feita. lhe
sendo lida. aceita e assina, do que dou fé. Eu, Thaynara Christine Batista de Magalhães Escrevente, a digitei, conferi, subscrevi, dou fé e assino. Emolumentos: RS 48.15. Taxa
Judiciária: R$ 12,25, ISSQN: RS 2,41, FUNESP: R$ 3,85, FUNCOMP: RS 1,44. FVNDEPEG:
RS 0,96, Penais: R$ 1,93, FUNEMP: RS 1,44. FUNPROCE: 0.96, Advogados Dativos: RS 0.96.
FUNDESP: R$ 4.81, Estado: RS Z^/Ja^-EaiOp César Alcarria. Nada mais. Trasladada cm
seguida. De tudo dou fé. F.u,
""liA^^?""
' ha\nara Christine Batista de
Magalhães. Lsere\cnle. a digiíeC^orífen. subescrevi. dou fé e assino em público e raso. Selo
eletrõnico n° 02031503126)03087003250. Consulte: top:\\exlraj udicial.tjgo.jus.br/selo
tim testemunho

da verdade.

Thavnara ChrisíinéJ&tfsta de Magalhães
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci^j.gnto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.343.020/0001-04

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

MATRIZ

26/04/2005

NOME EMPRESARIAL
CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIOADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

NUMERO
4575

CEP

MUNICÍPIO
GOIÂNIA

74.375-400

BAIRRO/DISTRITO
PQ OESTE INDUSTRIAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPLEMENTO
Q152L11/12

UF
GO

TELEFONE

(62) 3233-1821
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

AT l VA

26/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL.

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 19/12/2016 às 13:45:22 (data e hora de Brasília).
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CAIXA FCONÔMÍCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
07343020/0001-04
Inscrição:
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA
CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / flEndereço:
oco

A Caixa Económica Federa!, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de m^io 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: 26/02/2017 a 27/03/2017
Certificação Número: 20170^2604173770307036

Informação obtida em 16/03/2017, às 13:59:29.

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

19/12/2016

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA—
AT1VA DA UNIÃO
Nome: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP
CNPJ: 07.343.020/0001-04
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto á Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei n- 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n- 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:50:03 do dia 19/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2017.
Código de controle da certidão: 9CCF.F118.B58B.5171
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

, IZ/ZUID

Comprovante oe inscrição e ae bituaçao uadaslral - Impressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie .junto à &
RFB a sua atualização cadastral.
v-Jr/a Fin^X

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.714.977/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
05/08/1998

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
SUÉCIA VEÍCULOS S.A.
Th ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVJDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

45.11-1-06 - Comércio por atacado de ôntbus e microônibus novos e usados
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anónima Fechada
LOGRADOURO
RODBR153

CEP
74.990-728

NUMERO
SN

COMPLEMENTO

KM 515 LOTE 1-A, ACRÉSCIMO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

RETIRO DO BOSQUE

APARECIDA DE GOIÂNIA

ur
GO

ENDEREÇO ELETRONICO

IbLEFONE

SUECIA@GOIANIA.CQM.BR

(62) 4005-5959 / (62) 4005-5917

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

AT l VA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 19/12/2016 às 14:05:54 (data e hora de Brasília).
htt s://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressao/lmpri[nePagina.asp
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
02714977/0001-04
Razão Social: SUÉCIA VEÍCULOS s A
Endereço:
ROD BR-153 SN KM 515 LT IA / RETIRO DO BOSQUE / APARECIDA DE
GOIÂNIA / GO / T 990-728

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 cor n o FGTS.

Validade: 28/02/2017 a 29/03/2017
Certificação Número: 20170. '2803511131789110

Informação obtida em 16/03/2')17, às 13:48:29.

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

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL,

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
o?343020/oooi-(4
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA
Endereço:
CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / o000

A Caixa Económica Federal, n > uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de m-aio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada e:icontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo d-3 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações con o FGTS.

Validade: 26/02/2017 a 27/03 '2017
Certificação Número: 20170 12604173770307036

Informação obtida em 16/03/2017, às 13:49:11.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procurador! a-Gera l da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SUÉCIA VEÍCULOS S.A.
CNPJ; 02.714.977/0001-04
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ne 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:08:22 do dia 25/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/201 7.
Código de controle da certidão: 4796.A1EA.BA22.C874
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ATA DA 3a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009
SUÉCIA VEÍCULOS S/A
/
CNPJ.MÍ ci"ií2.71 lA>7?.f>M(}UtU - NI.RI- n''52^(100H.IK02 '

Aos 30 de abril de 2009, às 10:00 horas, na r,ede sócia! da companhl;
1 5. ".-i, Km 5,3, Bairro Alto dn Glória, CEr- 7481

070, em <

i BR
ta

Oiã

reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária
a totalidade dos

aciomstaii, a seguir nomeados *a qualificados. PRESENÇA DE

ACIONISTA: DERIVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S. A, sociedade por
ações, pessoa jurídica de direito privado, com sede ern Goiânia, estado de Goiás, ã
: .-.'a Circular, Quadra 26, Lote 6E. n:' í 192, Loja 46, Setor Pedro Ludovico, CEP
74R73-02Q. com Estatelo Social arquivado tia Junto Comerciai do Estado de Go\o n1-1 52300010713, por
-.-,-^13/0001-06.

dês p •

•

01/11/2006

.

-iscrita nt: Cf

doravanu.- dfnf..iiMin.v.!,7i simplesme-nte DERIVA,

neste ato por seu Diretor-Presidente Sr, Ataídes de Deus Vieira Pozzi,
o por separação de bens, empresário, com don \\-\\- •
Brasil, n<> 3774/814, Bairro Brasil, CEP 38-;

seu

W. Afonso F«na

M

- MG, pç

; de identidai. e

413

: '!

Diretor-Superilendenie:

Alarico Assumpçào

(MF • n° G10.33
Júnior,

bí^stleiro, rfix

empresário, com domicilio comerciai à Rodovia BP-OSO, KM-56.Í, Dislnto Inc..
CEP 38402-019, Uberlândia

MG, portador da Cédula de identidade R.G. nc

1.961,578 - 55P/GO e inscrito no CPF sob o n° 212.009.390-20. Nos t
Estatuto Social, e por aclamação doa presentes, assumi'.. - ,
•

Jència dos trabalhos o

'taides de Deus Vieira Pozzi, convidando d mtm, Divin^

OAB-GC ll.í'.6 e r. o CPi
hatíal' •-

•

residente

n« olOo09S21-S7 por..

..

:o seu

i a

^aná-!o?

•'

•

=

n to
•

• termmoo qi^,:- i"os:-f: lu.'.1 '!

ORDEM DO DIA;

NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (1) Apre
financeiras do exercício socsal L-ncerrado em 31. !

.

.

- . .

.:n;-içáo do >esu!'"

exercício; (2) Deliberar çol.if= nlfkão e o valor dj rem."
r-oria;

NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Cor-eçâo da
dos dados das Filiais, ade

•

•'••anscrição c!- i

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:
NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
(1)
Apreciação
demonstrações financeiras

encerrado

em

31/12/2008

do

Balanço

e

e destinação do

r«--<-.ultado do exercício: foram apresentadas, aos aciomsta?., o balanço patrimonial c
;

•• .

' U r i s do

exxTCiciO 'X>cial

..

•

• --<-r\, já

• circulacã
Diário Oficia! d o

i

• . • ' . -

do dia 2S/04/200ÇK
'

'09, c o m exposto
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3 a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE ABR.IÍ. DL7 2009
SUÉCIA VEÍCULOS S/A
('V) 1 .! \ 1 J - ;;" n" ^ J ! ' ' " V s > 11 i l ()i|

• .'inada da.s dímon- trações e i

i

\1)

i

(•}'

•

!

rtícto tendo Apurado lucro

valor de R$ 14.736.637,00 fquator?*? milhões,

etecenl

•

i M;IS mil,

seiscentos e trinta e sete reais); Após a apresentação os sócios decidiram que o lucro
apurado, conforme determina o ait. 26 do estatuto socid. '• •
reserva legal R

•. deslinaçòo. para

' ', .00 (setecentos e trinta e oito n;;!, cento e oitenta e

correspondente a 5%, e dividendos R$ 1.714,529,00 (um milhão, setecentos e
quatotze mil, quinhentos e vinte e nove reais) incluindo neste vafor os dividendos
obrigatórios a 1%, cujos valores foi pago parte no decorrer do exercido de 2.008 e o
restante no ano de 2009, sendo que o saldo remanescente de lucros permanecerá na
conta de reserva cie lucros acumulados n disposição da companhia até
deliberação em assembleia ou reunião da diretona. 2) Deliberar sobre eleição e o
valor da remuneração dos membros da Diretoria: foi proposto pelo Presidente a
• i ' i 1 ' '' •••rujão e cont •
previ

no

atribuições r por um

lade apen

'

.

de direton

i

n

Deus Vieira Pozzi
.

-o dos

Ujtuto, mantendo os atuais Diretures no^ respectivos cargos e
• • de 02 (dois) anos; ficando reeleito á Diretoria da

empresa composta corn os seu m - . '. membros: Oiretor Presidente:
õ-nbo^ ] a s

•

c, Diretor Superitendente;

Ataídes de

Alarico Assumpção Júnior

. ; 'adofi, cujos poderes e alnbi; • .

>-ista do EstaiuD: . •

vigor. Completando, o Presidente propôs, ainda, que a remuneração mensal da
Diretoria fossem estabelecidos dentro dos limites estabelecido pela legislação do
imposto de renda. Em discussão a matéria e submetida a proposta á votação, foi a
mesma aprovada por unanimidade, peto que

o Pn •

'--j? declarou eleitos e

empossados os membros da Diretona que ocuparão C L . i 5| '-.ti vos cargos nos
próximos 02 anc^. í:om a palavra

:

•

i

artigo 1.011, §1°, da Let 10.406/02 (Códi^t'
•

' -i s e m l e i q u '

do cbjotivo sócia! da companh.
n

li

'

l

•.

'^eitos, declararam, nos termos do
. '-'002), não estarem incursos em
n d e exerci

. , , . • .

mais h .

ntei
;

• ai -'irdinária.

Em seguida passou às deliberações: DA ASSEMBLÈRIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
(1) Correção da cláusula que trata dos dados das Filiais, adequação
retranscrição

do

estatuto

social consolidado em

vigor:

O sr.

e

Presidente

rntou a proposta de retranscnção do Art. 2° que trata da sede e íitiats com a
alteração dos dados e endereços, bem o ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO, n-i icrma
do ANEXO !, que ficará fazendo parte integrante d,:; :
"Art, 2°. A Socieda»..

• •

-ede e foro na cidade di

Rodovia BP !5;; ( Km 5,8, Bairro Alto da Glória,
-.
^—-^

El

ioiênia estado do Goiás, á

4! i -

'Q, podendo abrir filiais,

xs

<*K
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ATA DA 3 a . ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3* ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009

\-

-

\- N f F n 0 02*71 4.9

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

"
agências, depósitos ou escritt1-

í. qualquer localidade do pais e no c-xtenc 1

*or de ^t?u mliírKSSe, por deliberar;,

• •

Parágrafo Único - A Companhia mai
•

! ILiAL EM K í - •

'

ma

>egu "• •

'ilmiv

- GO; localizada ii Rua Gtírana Borges Teixeira, iv

Quadra 23, Lote Q ! , Jardim das Margarida*, PJO Verei*:n° 02.714.977/0002-87, Inscrição Estadual r.o
5290035329.
;

• l

GO.

a no CNPJ

10.307.781-2 e NIRE n^

. ,100 em 17/09/1 • l ;

-"IL.IAL EM AP.AGUAÍNA - TO: loc."

• •

>. Av. Bernardo Sayão, n;-' 1.370,

Chácara Lt. 06, Araguaina • TO., mscma CNPJ n° 02.714.977/0003-68,
Inscrição Estadual n<> 29.062735-4 e MIRE n° 17900040887, arquivado em
11/12/1998,
c) FILIAL EM BRASÍLIA - DF: localizada á SAA / Norte, Quadra 03 n°s 1 65/24 :),
Brasília - DF, inscrita no CNPJ H'< 02.714.977:
C . ! • ' i' '

-

MIRE n1'-1

004

•

o em 06/01/1999;

AL EM UBERLÂNDIA • MG: l^ailizadíJ i Rod
Industria). Uberlândia -

M1

9, Inscrição Est

6

;

- - ' . ^ no CN '

•

: •

rtrito
-0005-20,

inscrição estadual no. 702. 246273. 00-Btí e NIRE n" 31901487649, arquivado
' '06/2003,

ç) FILIAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA - GO: localizada a Rodovia BR-u>3.
Quadra CMC, Lote 04, Bairro r-.-

-nhora de Lourties, CEP 74912-650.

Aparecida d -s Goiânia - GO., mscnta no CNP) sob n°. 0;j

;

.-70006-00, e

inscrição Estadual n<? 10.411,539-4, e NIRE n<> 529.00511594, arquivado em

04/05/2007.'
Em discussão a matéria e suor • . -

osta à votação, foi a mesma aprove.:

unanimidade,
LAVRATURA E LEITURA DA ATA: ! Ja03 mais

palavra a quem c1-

il ^sse fazi-i

ido a ^er tratado foi oferecida a

ninguém se manifestando fos oncor;

Assembleia Geral Exi = - n tti ma, em seguida foi suspensa a rtíumâo pelo tempo
necessário ã iavratura desta ata. Rea—
aprovada

e

;

- -.uv;idn por

tocioi-

i

• s -10 foi tido n iitn, .-ich^dn • i •

; . . - • • •

.

•

•

.-. • izzi,

Presidente; Divino Ribeiro de Souz^, Secretario

DECLARAÇÃO: Declaramos, na forma úo artigo 130, parte final, da Lei n 6.404. de
15 de dezembro de 1976, na qualidade de Presidenie e Secretário da 3 a . Assembleia
C-íífíiI Ordinária e Extraordinaní» díi ':jL;L"ClA VEÍCULOS S/A, encerrado às 12:00 horr, do dia 30 de abril de 2009, que o presente texto 6 tr< • rtçao integ; •
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ATA DA 3 a . ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3 a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009
SUÉCIA VEÍCULOS S/A
(.'N'!1.! MF n°Q2.7M.977'0001-04 • KIRF n" 5 I.Mltll
•

lavrada rio livro de Atas de Assembleias Gerais da sociedade, pelo que firmamos
. < ente.
Goiânia - .GO, 30 de a b r i l do 2009.

Ataídes de Deus Vieira Pozzi

ivino Ribeiro de Souza
. '•'-". - .

•

f «RVJÇO NOTAIdM- • UBERuAKQIA ..MO» • T»o*l'«o' CARLOS AHTÒHlO Dfe AKAUJO
>'

, ,

r>? oeu:.
19 d* '
«r J^

!

--

':creveni*íU-.«' I S ^ J - i. 50-11,1004 - Stnol.-n.Qln. Ri

• :.$A

30410

.

- CWM.OS WTÔWO DE AMMMO

:j.rç-3 VERDADE1TIA *(i) &W») «*
DE DEUSVlElKAPQZil r
oo B. *

ATAÍDES

M

iUGEG Junta Comercial do Estado de Goiás
CF.RTIpiCO O REGISTRO EM O'i:JÇ-203a Si %a N" 5^'«y' .••«, O
Pfdtocolo 09'077547-C D£ 25.'
«MC IA

Çpi
C
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ATA DA 3 a . ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3 a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DU A[M<M. l
SUÉCIA VEÍCULOS S/A
Mi ; ; ' ííJ. ~ J - ! " 7 ~ . ' ! l í 1 ; " 1 ! ' ! ! 4
\'!fí ; ;,' ^ " ' ' : . . •

REGISTRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA 3 a AGO E 3a AGE - REALÍZ^DA*
EM 30/04/2009:

^«r

N.° de Ationist*

Nacionalidade

Ord.

Domicilio

/

Sede

:

Após

Alterações

Social

^^T\

Acoes

J^*

'

N^M'

1

r.

rx^H

Deriva Participações e Empreendimentos S/A
.

i

,

. ,

: , ' .

1

• . -.0, CEP

• •

74S7?-

•

TOTAL

9.016.442

\*~

ia-GO. 30 d" abril de 2009.

Goiá

Ataides de Deus Vieira Pozzi

Divino R^ibeiolda Souza

Presidente

Secretário

^--^~

JEHVlÇO NOTARIALl

~ <.<ui|,ua AHIDWO O f i

.

f-'U3V!EiRA Pv£Zl

rfff»ra^^l[tn>

i • \A PARTICiFAÇÔKS R EMPRKEKDÍMÍT>JTOS S.A
lPá.MA^

Â

. ..Índia. 19ci
Â
\hnf '- •

•

àaw:
•

'- '

/&*

/f,**
AU — A
r~

,•

^ ^

:*$ín
L*r.MS4i*a. ir./i^-joc^

•l ri--.-. •

•
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PROCURAÇÃO bastante que faz: SUÉCIA VEÍCULOS
S.A.
Saibam quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO virem que ao(s)
vinte e cinco (25) dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidndc c
comarca de U ber l and ia/M G, em meu Cartório na Avenida Cesário Alvim, n° 913, compareceu
como outorgante SUÉCIA VEÍCULOS S.A, CNPJ n° 02.714.977/0001-04, com sede
Rodovia BR 153, s/n°; Km 515, Lote 1-A, Retiro do Bosque Acréscimo, Bairro Retiro do
Bosque, cep 74.990-728, Aparecida de Goiânia, Goiás, neste ato representada por seu sócio
ATAIDES DE DEUS VIEIRA POZZI, brasileiro, empresário, portador da Carteira de
Identidade n° MG-7.413.360- SSP/MG, CPF n° 010.317.386-22, casado, residente e
domiciliado na Rua Amor Perfeito, n" 166 - Gávea H i 11 I, Bairro Panorama, Uberlândia,
Minas Gerais, o(a-s) presente(s) reconhecido(a-s) através dos documentos pessoais
apresentados neste ato, e por eíe(a-s) foi(ram) dito que nomeia(m) e constitui(em) scu(s)
bastanle(s) procurador(a-as-es) NORTON DE OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, diretor
executivo, portador da Carteira de Identidade n° 6.351.251- SSP/SP, CPF n° 008.205.868-70,
casado, residente e domiciliado na Log R-T 37 3236 Apto 19 - KdHlcio Tacieu Baptista,
Goiânia, Goiás, NIVALDO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, tesoureiro, portador da Carteira de
Identidade n° 674.156- SSP/GO, CPF n° 124.285.581-53, casado, residente e domiciliado na
Rua F- 1, Quadra 10 - Lote 06, Bairro Conjunto Aruanã I, Goiânia, Goiás, OSVALDO
SOLDI JÚNIOR, brasileiros, administrador, portador da Carteira de Identidade n° M874.026- SSP/MG, CPF n° 360.469.146-04, casado, sob o regime de comunhão parcial de
bens, residente e domiciliado na Avenida T- 1 5 Quadra 592 L 2/22, apt 702, Bloco A - Ed. Ilha
Murano - Rés. Ilhas de Lourenzzo, Goiânia, Goiás, e JOSÉ PEDRO DOS SANTOS,
brasileiro, contador, portador da Carteira de Identidade ri° 1923108- SSP/GO, CPF n°
508.229.421-00, casado, residente e domiciliado na Rua Benedita Preta Q. l L 1/12 S/N, apt
1203, Torre Angdim - Residencial Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia, Goiás, com
poderes pura sempre em conjunto de dois procuradores, comprar e vender mercadorias,
bens e serviços, exceto imobilizados, firmando os respectivos contratos, receber quaisquer
importâncias devidas à Outorgante, passando recibos e dando quitações, assinando ioda a
correspondência da Outorgante, inclusive dando instrumento sobre títulos, autorizando
abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entregas franco de pagamentos,
protestos, e o qual mais preciso for. Representar a Outorgante perante quaisquer repartições,
assinar termos de responsabilidade, fixar remuneração e demitir empregados, contratar, fixar
condições e bases e rescindir contratos de representação comercial e de locações de móveis e
imóveis, assinar documentos contábeis e fiscais, inclusive balanços e balancetes, representar a
Outorgante em Juízo e perante quaisquer repartições públicas, inclusive paraestatais c

" TabeUonalo de Mola», Registro de
i Jurídicas, Títulos, Ducumentiut e Protestos.

A presente fotocópia corresponde com o origine!
Aparecida de Goiânia, 31 de maio d s 2 0 i 6 - I50635h
Emofcjmentos RS2.92; Fundes Estaduais: R$1,14. ISSQN.
R$0,09; total R$4,1 i 274473.
Em testemunho,
Aline Erikada

da verdade

F

**
ÍBCrevenie

E£~^
J?\A

autárquicas, apresentar e firmar declarações, promover defesas dos interesses da Outorgante,
requerer e retirar certidões, impugnar lançamentos, apresentar e assinar defesas ou
reclamações, receber citações, fazer acordos, firmar compromissos, transigir, constituir
advogados para tratar dos interesses da Outorgante, conferindo-lhes poderes da cláusula ADJUDICIA e mais os que julgar necessários, enfim, praticar tudo mais que se fizer necessário
para o melhor desempenho deste mandato, podendo substabelecer somente os poderes
específicas, para representar a Outorgante, perante qualquer repartição pública Federal,
Estadual, Municipal, FGTS e INSS, ficando o(s) outorgado(s) obrigado(s) à prestação de
contas quando solicitado, tendo a prcsonfe a validade por um (01) ano a contar desta data.
CERTIFICO que a qualificação dos procuradores e a(s) descricão(ões) dos(s) objcto(s) do
presente mandalo foram declarado(a-s) pela OUTORGANTE, o qual se responsabiliza civil e
criminalmenle por sua veracidade. DEVE A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER
EXIGIDA D1RETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE
INTERESSAR. Os elementos declaratórios deste instrumento e fornecidos pela{s)
pnrtc(s), após a assinatura s;lo inalteráveis, eventuais correções somente serão levadas a
efeito mediante a lavraíura de novo uto. E de como assim o disse do que dou fé, que fiz
digitar este Instrumento que lhe sendo lido aceita e assina. As testemunhas foram dispensadas
nos termos do Dec. Lei 6.952, de 06/11/1.98! e dou fé. Paga as Custas no valor, Quantidade; l
- (Código: 1458-9O - Emolumentos: R$ 81,53; Recompe: R$ 4,89; Taxa de Fiscalização
Judiciária: R$ 2?íío/R$ 113,58. conforme Lei 15.424 de 30/12/2004. Eu, Carlos António de
Araújo, 1° "Píibeliâci que a fiz digitar. Eu, Carlos António de Araújo, 1° Tabelião que a
subscrevcxc assino^m público e raso. Em test° (Sinal Público) da verdade, a) ATAIDES DE
DEUS/VIELKA FOZZI, NADA MAIS. Fielmeiííe 3opiada do próprio original da qual me
repoi/o e dmi fé,/nesta cidade e comarca de Ufcérlândi/í ao(s) quarta-feira, 25 de maio de 2016.
_ que a digitei, subscrevo c assino em público e raso.
Eu
m testemuuno
/ /
da verdade.

£
A

PODER JUDICIÁRIO . TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
1' Serviço Notarial cie Uberlândia - MG
Selo de Fiscalização: ARZ93749
Código de Segurança 9449.0921.6500.0637
Quantidade de Aios: 1
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Emol.: R$ 86,42; Taxa de Fiscalização: Rí 27,16; Totaí: RJ 113,68
Consirtwa vald*íe (teste Seta no siie https://5*bs.tjmg jus.bf
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62,92, Fundos Estaduais: R$1, M iss^w
R$0,09; total: RS4, )5. 274470.
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^da verdade

Aline Erika oXSjlyíVÃcrevente
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X&mprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
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Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen^ajunto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.174.510/0001-52
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/03/2012

NOME EMPRESARIAL

BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
TÍTULO DO ESTABELECIMEN TO (NOME DE FANTASIAI
BRASIL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios

novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrõnicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrònicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrÔnicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
AV CONSOLAÇÃO
CEP

74.425-535

NUMERO
595
BAIRROíDISTRITO
BAIRRO CIDADE JARDIM

ENDEREÇO ELETRONICO
jmonteirocontab@hotmail.com

COMPLEMENTO
QUADRA05LOTE14

MUNICÍPIO
GOIANIA

Uh
GO

TELEFONE
(62) 3093-0896 / (62) 3945-3291

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL.
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
httos://www.receila.fazenda.gov.br/PessoaJur i dica/C N PJ/cnpjreva/i mpressao/ImprimePagi na.asp

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

ã

uomprovanle de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
x^rfa FWS
NÚMLRO DE INSCRIÇÃO

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

15.174.510/0001-52
MATRIZ

09/03/2012

NOME EMPRESARIAL

BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.64-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes
e peças
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e
peças
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
AV CONSOLAÇÃO
Cl l1
74.425-535

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO CIDADE JARDIM

ENDEREÇO ELETRONICO

jmonteirocontab@hotmail.com

NUMERO

COMPLEMENTO

595

QUADRA05LOTE 14

MUNICÍPIO
GOIÂNIA

UF
GO

TELEFONE
(62) 3093-0896 / (62) 3945-3291

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
HM*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/03/2012

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 19/12/2016 às 14:07:42 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 15.174.510/0001-52
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n- 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:34:54 do dia 09/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2017.
Código de controle da certidão: FE2B.64B6.8F62.FCB7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
15174510/0001-: 2
Razão Social: BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS L
Endereço:
AV ABEL COIMBRA N 413 QD 16 LT os / CIDADE JARDIM / GOIÂNIA /
GO/ 74430-450

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de m<iio 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: 26/02/2017 a 27/03/2017
Certificação Número: 2017022605243480795372

Informação obtida em 16/03/2017, às 13:51:31.

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

\A ECO

comprovante de inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provídenc\eJuntcrâ
RFB a sua atualização cadastral.
\&«-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

75.642.256/0002-82

FILIAL

17/03/1982

NOME EMPRESARIAL
RIBEIRO VEÍCULOS S/A

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA]
RIVESA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA ATIVIDADE'. f, ECONÓMICA PRINCIPAL

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS

SECUNDARIAS

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA
LOGRADOURO
ROD CELSO GARCIA CID

CEP
86.185-520

NÚMERO

COMPLEMENTO

S/N

KM 87. PR 445

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

PARQUE RESIDENCIAL MANELA

CAMBE

PR

ENDEREÇO ELFTRÔNICO

TELEFONE

PAULO@RIVESA.COM .BR

(44)3261-6458

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

AT l VA

03/11/2005

MOTIVO DF SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
emitido no dia 19/12/2016 às 14:14:01 data

e hora de Brasília).
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

75542256/0002 82

Razão Social: RIBEIRO VEÍCULOS SÁ
Nome FantasiaiRiVESA
Endereço:
AV NASSIM JABU L 445 / JARDIM VÂNIA / LONDRINA / PR / 86079440

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de rruio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada e icontra-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 con o FGTS.

Validade: 14/03/2017 a 12/04 2017
Certificação Número: 2Q1701U401271280967256

Informação obtida em 16/03/2017, às 13:46:16.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: RIBEIRO VEÍCULOS S/A
CNPJ: 75.642.256/0001-00
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
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 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida 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 ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a1 a 'd1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n5 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:24:53 do dia 22/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2017.
Código de controle da certidão: D589.1334.A266.B132
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Gerência de Cobrança e Processos Especiais
Gerência da Divida Ativa e de Apoio a Execução Fiscal
CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA
NR. CERTIDÃO: N" 16016917
IDENTIFICAÇÃO:
CNPJ
75.642.256/0003-63

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO
DESPACHO (Certidão valida para a matriz c suas filiais):
NÃO CONSTA DEBITO
. #. #. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *• *. *. *. *- *. *. *. *. *
. *. #. #. #. #. *. #. #. #. *. *. #. *. *. *. *. *. #. *. *. *. #. *. *
. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. -j,- . *. *. *. #. #. #. *. *. *. *. *. *. *
. *. # . # . #. *. # . #. *. # . * . KC. *. *. # . *. *. *. # . # . #. *. *. *. *
. * . Hf.. *. *. * . *. *. *. * . * . *. *. * . * . 1)1. * . *. * . * . *. * . * . *. *
. * . *. * . * . * . # . #. *. *. * . *. *. # . *. *. * - * • * • * • *. *. *. *. *
. t. #. *. # . +. #. #. # . *. *. * - *. *. * • * - * • * • * • *. *. *. *. *. *
. *. # . # . # . *. *. # . *. *. *. * . *. # . # . *. *. #. *. *. *. *. *. *. *

FUNDAMENTO LEGAL:
Esta certidão e expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

:GURANÇA:
Certidão VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
atava e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.
VALIDADOR: 5.555.515.521.368

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 17 FEVEREIRO DE 2017

EMITIDA VIA INTERNET

HORA: 16:2:57:2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO VEÍCULOS S/A
(MATRIZ E F I L I A I S ) CNPJ: 7 5 . 6 4 2 . 2 5 6 / 0 0 0 3 - 6 3
Certidão n ° : 124822274/2017
Expedição: 1 7 / 0 2 / 2 0 1 7 , às 1 6 : 0 7 : 3 9
Validade: 1 5 / 0 8 / 2 0 1 7
180 (cento e o i t e n t a ) dias, contados da data
de sua expedição.
C e r t i f i c a - s e

q u e

R I B E I R O

V E Í C U L O S

S / A

(MATRIZ E FILIAIS), i n s c r i t o (a) no CNPJ sob o n°
7 5 . 6 4 2 . 2 5 6 / 0 0 0 3 - 6 3 , NÃO CONSTA do B a n c o N a c i o n a l de D e v e d o r e s
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no a r t . 6 4 2 - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução A d m i n i s t r a t i v a n ° 1 4 7 0 / 2 0 1 1 do T r i b u n a l S u p e r i o r do
T r a b a l h o , de 24 de agosto de 2011.
Os dados c o n s t a n t e s d e s t a C e r t i d ã o são de r e s p o n s a b i l i d a d e dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
a n t e r i o r e s à d a t a da sua e x p e d i ç ã o .
No caso de pessoa j u r í d i c a , a C e r t i d ã o a t e s t a a empresa em relação
a todos os seus e s t a b e l e c i m e n t o s , agências ou f i l i a i s .
A a c e i t a ç ã o d e s t a c e r t i d ã o c o n d i c i o n a - s e à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no portal do T r i b u n a l Superior do T r a b a l h o na
Internet
(http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida g r a t u i t a m e n t e .
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do B a n c o N a c i o n a l d e D e v e d o r e s T r a b a l h i s t a s c o n s t a m o s dados
n e c e s s á r i o s à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes p e r a n t e a J u s t i ç a do T r a b a l h o q u a n t o às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória t r a n s i t a d a em j u l g a d o ou em
acordos j u d i c i a i s trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de e x e c u ç ã o de a c o r d o s f i r m a d o s p e r a n t e o M i n i s t é r i o P ú b l i c o do
T r a b a l h o ou Comissão de C o n c i l i a ç ã o P r é v i a .
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METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Goiânia, 16 de março de 201

C.l. 031/17
De:

Gerência de Suprimentos

Para:

Diretoria de Gestão

Assunto:

Precificação para Aquisição de Elementos Filtrantes

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l,

NS 00774/16 da Gerência de Manutenção de

Frota, que trata da precificação com vistas à contratação de empresa especializada no
fornecimento

de

Elementos

Filtrantes,

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 lote 01 é R$ 34.706,89 (Trinta e
quatro mil, setecentos e seis reais e oitenta e nove centavos ) e o menor valor apurado é
R$ 26.150,40 (Vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos): Ofertado
pela empresa: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A.
O valor médio global apurado para o lote 02 é R$ 7.683,07 (Sete mil,
seiscentos e oitenta e três reais e sete centavos} e o menor valor apurado é
R$ 6.763,06 (Seis mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos): Ofertado
pela empresa: SUÉCIA VEÍCULOS S/A.

Estamos a disposição para colaborar com o bom prosseguimento do feito.
Atenciosamente,
elcn
Gerente cif Suprimentos

Processo: 2016000893
interessado: METROBUS TRANSPORTE COLET1VO S/A.
Assunto: Aquisição de Elementos Filtrantes.

DESPACHO N° 048/2017-DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a
manifestação da empresa vencedora do processo licitatório

IPÊ COMÉRCIO E

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - desistindo da assinatura do contrato (fls. 48),
encaminhamos o processo à Presidência para conhecimento e decisão quanto a viabilidade do
prosseguimento do processo com as novas cotações feitas pela Gerência de Suprimentos,
conforme C.I. N° 031/2017, informando, à oportunidade, que o valor médio global apurado
para o lote 01 foi de R$ 34.706,89 (trinta e quatro mil setecentos e seis reais e oitenta e nove
centavos) e o menor valor apresentado foi de RS 26.150,40 (vinte e seis mil cento e
cinquenta reais e quarenta centavos) da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
S.A.; o valor médio global para o lote 02 foi de R$ 7.683,07 (sete mil seiscentos e oitenta e
três reais e sete centavos) e o menor valor apresentado foi de RS 6.763,06 (seis mil
setecentos e sessenta e três reais e seis centavos) da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A.

Assim sendo, após decisão da Presidência, sugerimos a remessa do Processo à
Comissão Permanente de Licitação para as providências de praxe.

Gabinete da Diretoria de GesVão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 16 dias do mês de março de2U17.

AUTORIZO NA FORMA DA LEI
RICARDO LUIZ JAYME
DIRETOR DE GESTÃO

Goiânia:

Marliuk Braga Machado
Presidência
METROBUS

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patríarca,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

fMl
METROBUS

transporte Coletivo S/A

C/025/J7
De:
Para:
Assunto:

Goiânia, 16 de Março de 201?.
Comissão Permanente de Licitação
Assessoria Jurídica
Dispensa 005/17 - Processo n° 2016000893 - Aquisição
Emergência! de E;ementos Filtrantes.
Senhor Assessor,

Tratam os presentes au^os de pedido da Gerência de Manutenção de
Frotas, através da Cl n° 774/2016, latada de 18 de Outubro de 2016, solicitando a
contratação de Empresa Especiaíizeda no fornecimento emergência! de Elementos
Filtrantes, ( Filtros da Caixa Voith, Pacote de Filtro Lubrificante, Filtro Caixa
ZF, Filtro do Hidráulico ), para s< rem usados nos Veículos Volvo B12M-2011, da
Frota Operacional da Metrobus, com entrega parcelada.
Devidamente instruído com 03 (quatro) orçamentos, sendo:
Lote 01:
EMPRESA

CNPJ

Valor Total R$

J. S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
S.A

04.185.877/0001-55

26.150,40

07.343.020/0001-04

26.410,00

02.714.977/0001-04

51.560,30

CENTRO OESTE LUBRIFICANTES
LTDA.
SUÉCIA VEÍCULOS LTDA.

Lote 02:
Valor Total R$

EMPRESA

CNPJ

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

02.714.977/0001-04

6.763,06

RIBEIRO VEÍCULOS S/A.

75.642.256/0002-82

7.552,14

BRASIL DISTRIBUIDORA.

15.174.510/0001-52

8.734,00

Tendo em vista a iguald.ide entre as propostas quanto ao objeto a ser
fornecido, bem como, em razão d i regularidade das mesmas, apontamos como
válidas e concluímos ser da emp esa, J. S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A
e da
SUÉCIA VEÍCULOS S/A, as propostas mais vantajosas para esta
companhia;
Quanto a razão da escolha do fornecedor, entendemos, por motivos
óbvios, estar plenamente demonstr. do o respeito aos princípios da economicidade,
isonomia e a impessoalidade, vez que a proposta da empresa
J. S.
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METROBUS

Transporte Coletivo S/A

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

e da empresa SUÉCIA VEÍCULOS A / A ,

são as é a que melhor atendem, aos objetos em questão.
Quanto a justificativa do preço, entendemos, com base nas propostas
juntadas, que os valores propostos pelas empresas: J.S. DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS S.A no valor de R$26.150,40 (Vinte e seis^mil, cento e cinquenta reais e
quarenta centavos), para o Lote 01 e SUÉCIA VEÍCULOS S/A, no valor de R$
6.763,06 (Seis mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos ), para o
Lote 02, estão em consonância com o praticado atualmente no mercado em
questão.
Quanto aos Recursos Orçamentários - A Metrobus Transporte Coletivo
S/A,

uma sociedade de economia

mista, não conta com qualquer recurso

orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com
receitas próprias, através da Conta contábil de receitas n° 4.1.1.01.
Após a devida instrução do processo, concluiu esta CPL pela declaração
de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, inciso XV, da Lei 13.303/16 e
art. 33 e 34 da Lei Estadual n° 17.928/12, para contratar as empresas

J.S.

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A pelo valor de R$26.150,40 (Vinte e seis mil,
cento e cinquenta reais e quarenta centavos),

e SUÉCIA VEÍCULOS S/A, pelo

valor de R$ 6.763,06 (Seis mil. setecentos e sessenta e três reais e seis
centavos ), para o fornecimento dos Elementos Filtrantes, objeto desta dispensa,
sendo:
Lote 01

J.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

pelo valor de

R$26.150,40 (Vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos);
Lote 02 - SUÉCIA VEÍCULOS S/A, pelo valor de R$ 6.763,06 (Seis
mil, setecentos e sessenta e três recais e seis centavos );
Em cumprimento às determinações legais, convêm a esta Comissão
informar que neste exercício, não existe outra licitação com o mesmo objeto, não
excedendo assim, o valor previsto e;n lei para dispensa de licitação.
Assim sendo, encaminhamos o presente processo a esta Assessoria, para
manifestação sobre o enquadramento da Dispensa Emergencíal de licitação, em
questão.
Atenciosamente,

//fll/Jftá
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Olício tapes Vila Verde
Pres dente da CPL
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CONTRATO
DE
FORNECIMENTO,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E
NAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO;

CONTRATANTE:
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO ! /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 JAYME, portadores das CI's. N° 1.404.934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91, 337.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânta-GO e;
CONTRATADA:

Tem justo e acordado o presente Contra :o de Fornecimento, conforme cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O presente contrato vincula-se ao Processo n° 201600893, Dispensa de Licitação n°
005/2017, à proposta de preços apresei tada em
/
/2017 e às determinações da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 19 J3; Lei Federal n° 13.303/2016, de 30 de junho de
2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de lezembro 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.
CLAUSULA í EGUNDA - DO OBJETO
A CONTRATADA compromete-se a fornec :r à METROBUS, Elementos Filtrantes ( Filtros da
Caixa Voith, Pacote de Filtro Lubrific; nte, Filtro Caixa ZF, Filtro do Hidráulico ), para
serem usados nos Veículos Volvo B12M-2011, de acordo com as condições e
especificações estabelecidas no Termo de Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA - D/ VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instn mento é de 40 (quarenta) dias, contados da sua
assinatura.
A gestão do contrato ficará a cargo do se vidor Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
servidor Adélcio Alves da Silva Júnior, c u quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo d i art. 40, VII da Lei 13.303/16..

°\;
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
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Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, via emissão de Ordem de Torneamento, devidamente autorizada pela Diretoria.
Parágrafo Primeiro - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:
•

Filtro Da Caixa Voith Do Volvo B12m - 2011 N° Volvo 85126268

• Pacote De Filtro Lubrificante Do Volvo B12m - 2011 - Kit 06 Unidades N° Volvo 8291424
• Filtro Caixa ZF Do Volvo B12m - 2011 N° Volvo 3099081
• Filtro Do Hidráulico Do Volvo B12m - 2011 N° Volvo 20801559
• Filtro Do Hidráulico Do Volvo B12m - 2011
• Filtro Da Caixa Voith Do Volvo B12m - 2011
• Filtro Caixa ZF Do Volvo B12m - 2011
Parágrafo Segundo - Da Entrega
• A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem
de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos em atendimento a solicitação
da Gerência de Manutenção de Frota. Na hora do recebimento será feita a comprovação
dos produtos, pelo fiscal designado pela Gerência de Suprimentos;
Parágrafo Terceiro - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 03 (três) dias, após a
emissão da Ordem de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá
ser feita por fax símile ou correio eletrônico;
Parágrafo Quarto - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a
sexta-feira, das 08hOO as 12hOO e das 13hOO as 17hOO, no almoxarifado da Metrobus, situado
a Rua Patriarca n° 299, Vila Regina, Goiânia-GO.
Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser
feita na presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega.
Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável, a apuração feita pela Contratante.
Parágrafo Sexto - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o
cumprimento do prazo, o mesmo só começará a ser computado a partir da data em que a
circunstância impeditiva for superada.
Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
A CONTRATADA obriga-se a:
• Executar o objeto contratado em :onformídade com as exigências estabelecidas neste
Termo de Referência e Edital;
Efetuar a entrega dos produtos er i perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, piocedência e prazo de garantia/validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
° O dever previsto no subiten; anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03
(três) dias, o produto fora das especificações contratadas;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
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Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;
Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material
acondicionado neste.
Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até
o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma
deverá considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS
vigente no Estado de Goiás. Neste caso, do preço a ser contratado será deduzida a
diferença de alíquota entre o Estado de origem da empresa e o Estado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:
Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA, pertinentes ao obji:to do contrato;
Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura
através do servidor designado Fiscal do Contrato;

>?'
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Comunicar a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas""que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

•

ta.

existentes,

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
Rejeitar, no todo ou em parte, o> produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
especificações apresentadas no Item 4 deste Termo de Referência;
Relacionar-se com a CONTRATADA-, através de servidor designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as
falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;
A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não
fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.
CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fenecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos,
vícios e/ou impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12
(doze) meses, a contar da entrega defir tiva do produto ou serviço, com aceite do fiscal do
contrato na nota fiscal;
Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos e serviços a CONTRATADA
obriga-se a substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às
suas expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele

í
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do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico;
Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos e serviços fornecidos pela
contratada seja maior que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE
A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$ _
(_
), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a 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;
CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMEN fO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto
contratado e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser
minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.
Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato.
Parágrafo Segundo - 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 Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
números do(a):
•

// Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

•

H) Contrato Administrativo;

•

iii) ProcecfimentQ Uçitatório;

•

iv). Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:
° a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente
aos objetos entregues;
o

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

Parágrafo Quarto - 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 -Ia empresa e o objeto adjudicado/licitado.
Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que ajresentar
de apresentar os documentos solicitados nos
CONTRATADA e seu pagamento ocorrera em até
última apresentação válida, sem prejuízo do prazo
ao parágrafo Primeiro da desta Cláusula.

incorreção no seu preenchimento ou deixar
parágrafos 3° e 4° será devolvida à
05 (cinco) dias úteis, após a data de sua
de pagamento estipulado em conformidade

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

CLAUSULA NONA - DA FONT : 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 DÉCIMA

- DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, ti e 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 aplicamse, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°
17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
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 infraçõas cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valor mensal do Contrato ^erá apurado dividindo-se o valor global por 12,
equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.
Tabela 1:
GRAU
01

CORRESPONDÊNCIA

2 % sobre o valor mensal do contrato
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02
03
04
05
06

valor mensal do contrato
valor mensal do contrato
valor mensal do contrato
valor mensal do contrato
10 G /o sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM
INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)
1.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

J

4 °/3 sobre c
6 °/Q sobre o
7 °/o sobre c
8 °/D sobre o

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, jjor 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 leqislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços
contratados ou fornecer produtos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entreqa.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o
Certame ou durante a execução contratual.
Fraudar a execução do cont ato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade otc.)

GRAU
1
2
2
2
2
2
2

2

2
3
3
3
3

4
5
5

6
6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o
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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 advertênoa, 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 casof; de:
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço ou fornecimenlo 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 práticj 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 quti houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a c'ata da rescisão.

METROBUS

'í
,

Traí Aporte Coletivo S/A

CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

^

O contrato poderá ser alterado, por acoroo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em
violação da obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei n° 13.303/16.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições:
a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme
previsto art. 82, § 1° da Lei 13.303/16.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que hala 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 sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente
contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
arroladas.
Goiânia-GO,

de

de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Oiretor-Presidente
RICARDO LUIZ JAYME

Diretor de Gestão Corporativa
CONTRATADA:

Representante
Testemunhas:

1Nome:
CPF:

2Nome:
CPF:

l

•f

Empnisas Vencedoras

-

L-

METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A
METROBUS
Transporte Coletívo S/A

Forncedor:

•

C.N.PJ.: 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA REG-NA GOIANIA-CO

10549 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 5 .A

Produto

Marca

16/03/2017

Processo:

2016000893

Un.

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO B12M - 2011 METAL LEV" PEC
- {BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR
QUALIDADE

Preço

Qtde
200,00

8.040,0

61,02

70,00

4.271,4

PÇ

100,60

70,00

7.042,0

PC

97,10

70,00

6.797,0

2

2768 ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLV' ) B12M - 2011 METAL LEV
{BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU 'lELHOR
DUALIDADE

PEC

3

9029

METAL LEV

11429 ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA D( VOLVO B12M METAL LEV
- 2011 - {BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TB FIL OU
MELHOR QUALIDADE

Total Geral:

l'6/03/2017

Valor Tot

40,20

2767

P

.: 054305

Q

Data:

1

FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M - 2011 BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU MELHOR < (UALIDADE

•
•

j í ) /-£

Dispensa de Licitação: 0005/2017
Ite Código

C

26.150,40

Pagina l de !
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•
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•

Empmsas Vencedoras
METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Forncedor:

/

METROBUS TRANSPORTE COLE TVO S/A
< .VIM.: 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA RECíNA GO1ANIA-GO

Cod: 054306

Data:

10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

l

Produto

16/03/2017

Processo:

Dispensa de Licitação: 0005/2017
Ite Código

.

Marca

Un.

2016000893
Preço

Qtde

Valor Toti

13346 FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO B12M-201.! ( BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUAL DADE)

PC

167,46

10,00

1.674,6C

13347 FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO B12M-201 í (BOSCH,
MANN, FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUAUDADE)

PC,

481,60

10,00

4.816,00

136,23

2,00

272,46

13348 FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M - 2011 ( BOSCH, MANN,
FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUALIDADE)

Total Geral:

/6/03/2017

6.763,06

Pagina l de l
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1ETROBUS
l .insporte Coletivo S/A
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/2017

Processo n°: 2016000893
Interessado : Gerência de Manuteni, ao de Frota
Assunto
: Dispensa de Licitação a° 005/2017- fornecimento de elementos filtrantes
para veículos Articula Io e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL Comissão Permanente de Licitação, por meio da Cl. ny 025/2017, de 16/03/2017, quanto à
legalidade de sua manifestação que (:>ncluiu pela caracterização de hipótese de dispensa
de licitação, nos termos do art. 29, <V da Lei 13.303/16, para contratação de empresa
especializada no fornecimento de el 'mentos filtrantes para os veículos Volvo B340M DH12E.
Ressalta se que consta nos autos tentativa anterior de
contratação de forma emergencial, não tendo contudo, obtido êxito, por isso, foram
inseridos novos documentos para est. instrução.
Faz a C ^L em sua comunicação, faz menção aos seguintes
orçamentos, todos juntados nos autos

Rua Patriarca, 299. .'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
\BX: (62) 3230-7500

fMf
METROBUS
1-íinsporte Coletlvo S/A

Lote 01
EMPRESA

CNPJ

JS DISTRIBUIDORA DE PíCÇAS LTDA

04.185877/0001-55

26.150,40

CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA.

07.343.020/0001 -04

26.410,00

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

02.714.977/0001 -04

51.560,30

VI Total

Lote 02
EMPRESA

CNPJ

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

02.714.977/0001-04

6.763,06

RIBEIRO VEÍCULOS S/A.

75.642.256/0002-82

7.552,14

BRASIL DISTRIBUIDORA.

15.174.510/0001-52

8.734,00

Valor Total R$

Apreciadas as propostas, verificou-se que as Empresas JS
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ n° 04.185877/0001-55, detêm oferta mais
vantajosa, para o lote 01, no valor de R$ 26.150,40 (vinte e seis mil, cento e cinquenta reais
e quarenta centavos) e SUÉCIA VEÍí !ULOS S/A, CNPJ n« 02.714.977/0001-04, para o lote
02, no valor de R$ 6.763,06 {seis mil, --etecentos e sessenta e três reais e seis centavos).
A Corr ssão Permanente de Licitação após a devida
instrução processual, concluiu que a í ituação presente enquadra-se à hipótese de dispensa
de licitação, prevista no art. 29, X \ da Lei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual
17.928/12,.
t '

Rua Patriarca, 299, v'lla Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500

4ETROBUS

J

l-.insporte Coletivo S/A

?W*.d!« •>..

É o Relatório. Passemos à análise.

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de
Economia Mista, no âmbito Estadual, submcte-se, como regra, à legislação licítatória para
contratação de obras, serviços, compras, alienações, permissões e locações, por força dos
comandos contidos no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e Lei 13.303/16.
Todavia, em consonância às normativas acima delineadas,
existem situações nas quais a licitação c 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. 2e', XV, que é dispensável quando houver situação de
urgência / emergência, conforme colacionamos:
An

29, dispensável a realização de licitação por empresas públicas e

sociedades de economia mista:

( . . ) Omissis.

X\m situações de emergência, guandu caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuiy.o ^>u
gQr.promotiT

A

snunMnça

de

peNso.is,

obr.is,

SLTVJCOS,

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somento
parj os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e
paia as parcelas de obras c serviços que possam ser concluídas no
pra/o máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a
prt rrogaçào dos respectivos contratos, observado o disposto no §
2o; (grifo nosso).

A respe^o do conceito de emergência, temos nas lições de
Marcai Justen Filho, forte balizamento doutrinário, conforme abaixo colacionado:

Rua Patriarca, 299, .'Ha Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500
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Tansporte Coietivo S/A

~

*

"No caso específico das contratações diretas, emergência
significa...necessidade de atendimento imediato a certos
interesses. Demora em reajj/ar a prestação produziria risco
de sacrifício de valores tutelados polo ordenamento jurídico.
Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite,
submeter a contratação ao processo licitatorio propiciaria a
concretização do sacrifício de valores tutelados pelo
ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa
demora para seu trâmite, submeter a contração ao processo
licitatorio propiciaria a concretização do sacrifício a esses
valores" - Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 11a , Dialética: São Paulo, p. 238. (grifo
nosso)

Da análise, compulsando os autos, tem-se que a informação e
formalização do caráter emergência' deu-se através da Cl n° 774/16 da Gerência de
Manutenção de Frota, cuja justificativa reside no fato de ter 30 (trinta) veículos parados
por falta deste objeto, o que está provocando o comprometimento da operação e com a
perspectiva de outros veículos virem a parar pelo mesmo motivo.
Da tramitação dos documentos para a devida instrução
processual, verifica-se o encamínharnento da Comissão Permanente de Licitação de
pedido do julgamento que caracterizou o procedimento em situação emergencial e
apontamento da proposta mais vantajosa, com a devida autorização da Autoridade
Superior aposto no Despacho nw 048/2017/DG.
Ressalta-se que encontra-se em tramitação,

processo

ordinário nQ 2016000892, para licitação deste objeto, contudo, ainda não concluído, de
forma que devido a situação atual, r-ão pode a Metrobus suportar a sua conclusão, haja
vista a eminente necessidade de manutenção dos onibus, sob pena de deixar de cumprir
seu mister.
Desta forma, o que se constata sem maiores dúvidas diante
do contexto do expediente e que encontra total guarida nas demais informações e
documentos e manifestações presentes, é a condição cmcrponcial da aquisição pretendida,
vez que seu objeto busca suprir a necessidade de manutenção da frota de onibus da
Metrobus.

Rua Patriarca, 299, .'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•ABX: (62) 3230-7500
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Caracterizada está a urgência e emergência, pela necessidade
premente da utilização do objeto, visto a essencialidade de manutenção da frota de
onibus, uma vez que o procedimento licitatório anterior não redundou na contatação de
fornecedor, provocando o desabastecimento do objeto.
Igualmente, atendida está a exigência contida no § 3° do
artigo 30, da Lei nQ 13.303/16, que refere-se à instrução dos procedimentos de compra
direta, vez que a C.I. n- 025/17 oriunda da CPL, contempla minuciosamente, a razão da
escolha do fornecedor e a justificativa de preço, itens cabíveis à espécie.
Ademais, atendidas também estão as exigências legais
quanto ao apontamento dos recursos orçamenta ri o s e indicação de gestor para o contrato
a ser firmado.
Relativamente ao Decreto Estadual n° 7.466/11, que
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas
e empresas de pequeno porte, ressaltemos, nos termos previstos pelo Artigo 8S, III, não ser
aplicável ao presente caso, vez que trata-se de dispensa de licitação.
Ante c

exposto,

em havendo

a demonstração

de

enquadramento da contratação aos ditames legais, esta Assessoria OPINA pela legalidade
da declaração de dispensa de licitação, nos termos do Artigo 29, XV, da Lei n° 13.303/16,
para contratar a empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ n°
04.185877/0001-55, para o lote 01, no valor de R$ 26.150,40 (vinte e seis mil, cento e
cinquenta reais e quarenta centavos) e SUÉCIA VEÍCULOS S/A, CNPJ n°
02.714.977/0001-04, para o lote 02, no valor de R$ 6.763,06 (seis mil, setecentos e sessenta e
três reais e seis centavos).
Quanto * comunicação e apreciação da Controladoria-Geral
do Estado, faz-se desnecessário, uma vez que não se enquadra na obrigatoriedade do § l y
do art. 3° da Instrução Normativa n° 031/2015 - CGE-GO.
Porém, quanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos
do art. 263, §§ 4e ao 6g do RITCE.
Retorne-se à CPL, para juntada do Ato Declaratório de
Dispensa. Após, encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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recomendação ora dada, proceda, nos prazos previstos pelo Artigo 33, X da Lei 17.928/12,
à ratificação do resultado apurado pela Comissão Permanente de Licitação.
A

seguir,

remeta-se

à

CONTROLADORIA para

a

formalização do Termo do contrato nos moldes da minuta juntada, bem como as
providências subsequentes.
É o Parecer, S.MJ.
Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,
nos termos da Portaria ny 082/13, por tnalogia.
Goiânia, 17 de março de 2017.

RAFAÍ.L DE CASTRO JÚNIOR
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/CO 23.980

7500

fM»
METROBUS
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Processo n°: 2016000893
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto
: Dispensa de Licitação n° 005/2017 - fornecimento de elementos filtrantes para
veículos Articulado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

DESPACHO N° M n

/17-AIUR. Trata-se de resposta à consulta

formulada pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I. ne 025/2017, de
16/03/2017, quanto à legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese
de dispensa de licitação, nos termos do ^rt. 29, XV da Lei 13.303/16, para contratação de empresa
especializada no fornecimento de elemei tos filtrantes para os veículos Volvo B340M - DH12E.
Posto isto, \DOTO o Parecer n° Q

\ l 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado I AFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta
empresa.
Encaminhe se à Presidência, via Secretaria Geral, para caso acate a
sugestão ora dada, proceda a devi Ia autorização, após à CONTROLADORIA para as
providências subsequentes.
ASSESSO1 IA

JURÍDICA

DA

METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

hSTENIO PRIMO
ASSESSOR JURÍDICO - CHEFE
OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia
PABX: (62) 3230-7500
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Transporte Cotetivo S/A

PROCESSO NO 2016000893
DISPENSA NO 005/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa Emergência! de Licitação, com fulcro no Art.
29 inciso XV art. 33 e 34 da Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer Jurídico n°
pfycl

/2017, para contratação cãs empresas,

J.S. DISTRIBUIDORA DE

PEÇAS S.A pelo valor proposto de R$26.150,40 (Vinte e seis mil, cento e
cinquenta reais quarenta centavos), e a Empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A,
pelo valor proposto de R$ 6.763,06 (Seis mil, setecentos e sessenta e três
reais e seis centavos ), para o fornecimento de Elementos Filtrantes, objeto
desta dispensa.
Face ao disposto no art. Art. 29, XV 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, 17 de Março de 2017,

Olíci«* .opes Vila Verde
Presidente da CPL
Metrobus l -ansporte Coletivo S/A
Rua Patriarca, n° 299, Vilc Regina, CEP 74.453-610, Goiânia-GO
Fone : 62 3230 7500

((({(((((ffffllff

M
METROBUS

PROCESSO: 2016000893
INTERESSADO: GER. DF MANUTENÇÃO DE
FROTA
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO N.9 046/17-PRES. - Tendo em vista o
que consta nos autos, que tratam de fornecimento de elementos filtrantes, o Diretor
Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação ny 005/2017,
bem como autoriza a contratação das empresas JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
S/A, inscrita no CNPJ sob o n2 04.185.877/0001-55, lote 01, no valor de R$ 26.150,40
(Vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos) e SUÉCIA
VEÍCULOS S/A, inscrita no CNPJ sob o n' 02.714.977/0001-04, lote 02, no valor de R
$ 6.763,06 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos).
Encaminhem-se os autos à Controladorin para
formalização do contrato.

GABINETE
DO
DIRETOR PRESIDENTE DA
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 21 DIAS DO MÊS
DE MARÇO DE 2017.

Marlius Brçga Machado
Presidente

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

(Ml
METROBUS
Transporte Cotetivo VA

DE
PARA
ASSUNTO
C.I N°

:
:
:
:

CONTROLADORIA
SECRETARIA GERAL
Encaminha Proc. 2016000983 Contr. 014 e 015_17 Assinaturas
041/17
DATA: 23/03/17

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 n° 014/17 a ser firmado com JS DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS S/A, Contrato n9 015/17, SUÉCIA VEÍCULOS S/A, para colheita das assinaturas e
posterior encaminhamento à Assessoria de Gestão.
Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida dos instrumentos contratuais 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.
Atenciosamente,

&C>i/7//z2~)

LÚCIO ANJÓNIOARANTtfS
Assessor dê CONTROLADORIA

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail controladoriacarm'! robiis.go.gov.br

METROBUS
Coletivo S/A

^L

•
CONTRATO N° 014/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM
METROBUS
TRANSPORTE
COLETIVO S/A E JS DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS S/A 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 ne 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas CONTRATANTE, representada pelo DiretorPresidente, MARLIUS BRAGA MACHADO/RG 1.404.934 SSP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91; Diretor do Gestão,
RICARDO LUIZ JAYME, RG n u 1141434 SESP/GO, CPF n° 307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
Domiciliados em Goiânia-GO e;
CONTRATADA:
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, com sede à Alameda Câmara Filho, /n*. 1446, Qd. 135, Lt. 07 - Setor
Parque Oeste Industrial, CEP 74.375.150, Goiânia GO, Fone 4002-8768, 4005-8755, 3612-4213, 3612-4200,
licitacao^ispecas.com.br inscrita no CNPJ/MF sob o ng 04.185.877/0022-80, doravante denominada apenas
CONTRATADA, representada por seu Procurador, Sr. EUDES FRANCISCO RAMOS, RG 225895249 SSP/SP,
CPF/MF ntt 485.378.964-20, residente e domicilia em Goiânia-GO;
Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2016000893, Dispensa de Licitação N° 005/17, à proposta de preços
apresentada c às determinações da Lei Federal nu 8666/93, 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, supleti vá mente, os princípios da
teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO
A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, Elementos Filtrantes (Filtros da Caixa Voith, Pacote de
Filtro Lubrificante, Filtro Caixa ZF, Filtro do Hidráulico), para serem usados nos Veículos Volvo B12M-2011, de
acordo com as condições e especificações estabelecidas no Edital, Contrato, Termo de Referência, na proposta
apresentada e tabela de Empresas Vencedoras abaixo,
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Fomce 10549 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S. A

Data:

Disper sã de Li :itação: 0005/2017

Processo:

Item Código Produto
1

2767

2

2768

3

9029

4

11429

16/03/2017

( M! : 054305

2()lhU(KIX')i

Preço Valor Total

Un.

Qtde

ELEMEISTTO DO FILTRO LUBRIFICAPtfTE DO VOLVO
B12M - 2011 - {BOSCH, MANN, FRAM, METAL
METAL LEVE PEC
LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE

200,00

40,20

8.040,00

70,00

61,02

4.271,40

70,00 100,60

7.042,00

70,00

6.797,00

Marca

ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO
B12M - 2011 {BOSCH, MANN, FRAM, METAL
METAL LEVE PEC
LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE
FILTRO COMBUSTÍVEL DO VOLVO B12M - 2011
M ETAL LEVE PÇ
{BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE TECFIL OU
MELHOR QUALIDADE
ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO
META L LÊ VÊ PC
VOLVO B12M - 2011 - {BOSCH, MANN, FRAM,
METAL LEVE TECFIL OU MELHOR QUALIDADE

97,10

Totí il Geral: 26.150,40
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
O pra/o de vigência do presente instrumento é de 40 (quarenta) dias, contados da sua assinatura. A gestão do contrato
ficará a cargo do funcionário IRON BORGES FEITOSA e a Fiscalização a Cargo do funcionário ADÉLCIO ALVES DA
SILVA JÚNIOR, conforme ato próprio de nomeação, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal, via emissão
de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.
Parágrafo Primeiro - Da Entrega
A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela
Gerência de Suprimentos em atendimento a solicitação da Gerência de Manutenção de Frota. Na hora do recebimento
será feita a comprovação dos produtos, pelo fiscal designado pela Gerência de Suprimentos;
Parágrafo Segundo - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 03 '(três) dias, após a emissão da Ordem de
Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;
Parágrafo Terceiro - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 08HOO as
12hOO e das 13HOO as 17hOO, no almoxarifado da Metrobus, situado a Rua Patriarca ny 299, Vila Regina, Goiânia-GO.
Parágrafo Quarto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na presença de
representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não puder participar da
conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.
Parágrafo Quinto - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o cumprimento do prazo, o mesmo só
começará a ser computado a partir da data em que a circunstância impeditiva for superada.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da Lei 13.303/16.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência,
Edital e neste instrumento contratual;
b) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, d<
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Código de Defesa do Consumidor (Lei nu 8.078, de 1990);
d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, a contratada
substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das especificações contratadas;
e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
e) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato.
i) Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do contrato;
j) Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material acondicionado neste.
k) Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento
definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
1) No caso da empresa CONTRATADA ser estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá considerar o
seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente no Estado de Goiás. Nesse caso, do preço a
ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de origem da empresa e o Estado de Goiás.
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Cumprir fielmente o Contrato firmado entre as partes;
b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
pertinentes ao objeto do contrato;

CONTRATADA,

d) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do servidor
designado Fiscal do Contrato;
e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
apresentadas no Item 4 deste Contrato;

especificações

g) Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE, Fiscal do
Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;
h) A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar nem
diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.
CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO
Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de
fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com
aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

fjt

Parágrafo Segundo - Durante o pra/o de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os mesmos,
contra defeitos, vícios c/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no pra/o de 03 (três) dias úteis, contado do
primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por
fax símile ou correio eletrônico;
\o Ter
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Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE
A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na Cláusula Quarta, pelo
valor total de R$ 26.150,40 (vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a 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;
CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contratado e protocolizará a
Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada, conferida c recebida pelo(a)
Gestor(a) do Contrato.
Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do produto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),
atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.
Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-cor rente bancária (DOC,
TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos, devidamente
satisfeitas as condições do Contrato.
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as características do
produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a):
^)..^o.Ç?ssp_Adminis^

«
de estar acompanhada de:
a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos entregues;
b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS, Trabalhista
etc.).
Parágrafo Quarto - 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 Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os
documentos solicitados nos parágrafos 3U e 4U será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá um até 05
(cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuí/.o do pra/o de pagamento estipulado em
conformidade ao parágrafo Primeiro desta Cláusula.
Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com
disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento provisório constatar que
fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada
CONTRATADA, interrompendo-se os pra/,os de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada
situação.
Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa
compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.
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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, 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 n u
4.1.1.01.

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 nu 8.666, de 21 de junho de 1993 as
vedações contidas no art. 7B da Lei Federal nu 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Estadual n u 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 ntt
8.666/93; arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016; art. 7a da Lei Federal n° 10.520/02; e Lei
Estadual n u 17.928/12.
Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá apresentar sua
defesa no prazo de 10 (de/) 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 infraçòes 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

CORRESPONDÊNCIA

01

2 % sobre o valor mensal do contrato

02

4 % sobre o valor mensal do contrato

03

6 % sobre o valor mensal do contrato
7 % sobre o valor mensal do contrato

04

05
06

ibela 2:
ITEM

1.
2.

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

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.

GRAU
1

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

2
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3.

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

4.

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

2

5.

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

2

6.

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.

2

8.

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

2

9.

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

2

10.

Deixar de /elar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

11.

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.

3
3

7.

12.
13.

. ,.

2

3

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.

3

15.

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

5

16.

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,

5

14.

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 inidòneo 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,

17.
18.
l'í.

4

6
h

6

qualidade etc.)
Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (de/, 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
conjunta mente 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 descrodenciamento do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até qbe
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.
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Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescinda unilaterajmente^"
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 do fornecimento de bens;
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à CONTRATANTE;
c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Estadual;
d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.
Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato resultar de
caso fortuito ou de força maior.
Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei n" 8.666/93, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da Lei Federal n u 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, §lu, da Lei nu 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 nu 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer
indenização, com exceçâo 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 inexecuçào total ou parcial do contrato enseja a rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S.A. - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 - Goiânia - GO
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METROBUS
Transporte Cotetivo S/A

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente cdrrtrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para"urn só efeito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.
Goiânia-GO, 23 dtpnarco de 2017.

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão

•RANCISCO RAMOS
Representante
Testemunhas:

l-

cr: :
Nome:

2

Nome:
CPF:

CONFERIDO
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contador do DETRAN/GO, para atuar na Equipe de Apoio, junto aos
demais integrantes citados no item I.
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
TrÃisito de Goiás - DETRAN, em Goiânia, 21 de março de 2017.
Manoel Xavier Ferreira Filho
Presidente do DETRAN-GO

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2017
ANQ ÍW - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22,533

RESULTADO FINAL: 19 de maio de 2017.
O Edital de abertura contendo normas e procedimentos para
participar deste certame está à disposição dos interessados no
endereço eletrônico http.//www.nucíeodeseiecao.ueg.br.
INFORMAÇÕES: Telefone: (62) 3328-1122
Endereço Eletrônico: ww,v.nucieodeselecao.ueg.br

Protocolo 8023
Pnrtanan0. 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 6° da Lei Fed. n°
8.666/1993, com sua nova redação.
RESOLVE:
I - Designar os servidores Glezia Avelino Rosa, Carla
Santos D' Rezende, Jetron Portilho Lopes, Núbía Maria Diniz
Fernandes Oliveira, Suzete Maire Caetano e Coutinho, Waldheir
Albino de Oliveira, Tatiane Mendes Marques Cascão e Oswaldo
de Jesus Miranda para, sob a presidência do primeiro, comporem a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Autarquia.
II - Delegar competência ao Presidente da Comissão, citado
no inciso anterior, para assinar editais inerentes aos processos
licitatórios do DETRAN.
III - O presidente Sr". Glezia Avelino Rosa será substituído,
em suas ausências e impedimentos, pela Sr9. Núbia 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 ae Goiás - DETRAN, em Goiânia, 21 de março de 2017.
Manoel Xavier Ferreira Filho

Anápolis março de 2017.
Prof. Valter Gomes Campos
Diretcr do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede - CEAR
Prof. Dr. Haroldo Relmer
Reitor da Universidade Estadual de Goiás
Protocolo 8062

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
EXTRAIO DE CONVÉNIOS
Espécie: Convénio n3 04/2017. Proc 201700020003206. Objeto:
Proporcionar aos discentes 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
Protocolo 7989

PARAESTATAIS - SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA
Indústria Química do Estado de Goiás S/AIQUEGO
AVISO

Presidente do DETRAN-GO
Protocolo 8030

Universidade Estadual de Goiás - UEG
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM REDE - CEAR
NÚCLEO DE SELEÇAO
Extraio de Edital
Processo de Selcçao 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), por meio do Centro de
Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e do Núcieo de Seleção,
em conformidade com a Resolução CD/FNDE n. 26 de 05 de junho
de 2009, alterada pela Resolução CD/FNDE n. 08 de 30 de abri!
de 2010, o Ofício 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 Pública,
Licenciaturas em Ciências Biológicas. Computação. História e
Pedagogia na Modalidade Educação s Distância, conforme a oferta
de vagas constante do edital e formação de cadastro de rese<va.
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 sítio yvww.nuc/eodgse/ecao.ueg.b,'
A taxa de inscrição do processo corresponde a RS 20,00 (vinte
reais).

Ficam os senhores acionistas da Indústria Química do Estado de
Goi.is S/A - avisados que os documentos a que se refera o art.
133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2016,
encontram-se a disposição de V.Sas., na sede da Empresa, sito
à Av. Anhanguera n° 9827 - Bairro [piranga - Goiânia - Goiás, em
horário comercial.
Goiânia, 15 de março de 2017.
António Faleiros Filho
Diretor Presidente
Protocolo 7187

Metrobus Transporte Coletivo S/A
DROCESSO: 2017000014
ASSUNTO: Contrato de Prestação de Serviços n° 008/17
OBJETO: Serviços de coletânea de Publicações de Atos Judiciais
no Diário de Justiça do Estado de Goiás, Diário de Justiça da União
R outros
CONTRATANTE: Metrabus Transporte Coletivo S/A
CONTRATADA; NET ONE Tecnologia da Informação Ltda-EPP
VGENCIA: 12 meses

VALOR ANUAL. R$720,00

ASSINATURA: 24,01-17
NORMA LEGAL: - Dispensa 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
Informação Ltda-epp
Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

DATA DAS PROVAS:
18 de abril de 2017: Realização da 1' etapa - provas objetiva e
dissertativa.
LOCAL DE PROVAS: Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem AVEA.
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE fiOl \
Assinado dipitalmcme pela ABC - AGENCIA BRASH
CODIC.O DE AUTENTICAÇÃO: 64f474Xf

Prato.

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A., (orna publico
a dispensa d? licitação para contratação das empresas JS
Distribuidora de Peças S/A, CNPJ n" 04.185.877/0001-55, lote
01 no valor ds KS 26,150,40 e Suécia Veículos S/A, CNPJ n°

GOIÂNIA, QUARTA-FEtRA, 22 DE MARÇO DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFIC1AUGO N" 22.533

Diário Oficial

02.714.977/001-04, lote 02, valor de R$ 6.763,06, nos termos do
Art. 29, VX da Lei n" 13.303/16 a Artigo 33 a 34 da Lei Estadual
17.928/12, conforme processo 2016000893, visando a aquisição
de elementos filtrantes.
MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
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eicerrada a reunião. Foi lavraoa esta ata, que, após lida e achada
conforme, segue assinada pelos senhores conselheiros, e por mim,
que a lEivrei.
Mariene Alves de Carvalhr
Presidente

Protocolo 8067

CONSELHEIROS

SANEAGO
Héiio Umeno Júnior
ATA DA 338' REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- SANEAGO.
CNPJ n° 01.616.929/0001-02
NIRE n° 5230000210-9
DATA. HORA E LOCAL: Dia 22 de fevereiro de 2017,
i
às 11:00 horas, na sede da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago
("Companhia"), na Avenida Fued José Sebba, n" 1245, Jardim
Goiás, Goiãnia-GO, CEP 74805-100.
2.
CONVOCAÇÃO: Aconvocacão dos senhores conselheiros
para a presente reunião ocorreu nos termos do Estatuto Social da
Companhia.
3.
QUORUM E PRESENÇAS: Estiveram presentes: Hélio
Umeno Júnior, José Izecias de Oliveira, Júlio Cezar Vaz de Melo,
Mariene Alves de Carvalho e Vieira e Vilmar da Silva Rocha.
4.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Leonardo de Moura Vilela e
Sílvio Vieira da Luz.
5.
DIREÇÃO_DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos
coube à conselheira Mariene Alves de Carvalho u Vieira.
SECRETÁRIO: Foi designado José Fernandes Peixoto Júnior, para
a função de Secretário "ad hoc".
ORDEM DO DIA: 1. Regularização de áreas transferidas à
SANEAGO; 2. Alienação de área; 3. Outros assuntos de interesse
da empresa.
6.
DEBATES E DECISÕES: A Sr3 Presidente, após
constatada a existência de "quorum", deu inicio aos trabalhos
Com retação ao primeiro item da pauta, a Sr* Presidente informou
aos conselheiros presentes que o tema já fora objeto de análise e
decisão por este Conselho, quando da 329a Reunião, realizada em
11 de maio de 2016. Naquele momento foi autorizada a reversão de
áreas transferidas ã SANEAGO e que, conforme manifestação das
unidades técnicas, não terão utilidade para a empresa conforme
consta do Processo n° 20360/2014. Dentre essas áreas localizadas
no bairro Residencial Solar Ville, em Goiânia-GO, que o Conselho
autorizou a reversão, condição constante do ato de doação,
acham-se os seguintes imóveis: l - 49,39% do lote 10 quadra 36,
situado à Rua SV-20. com área e 410,06m2; II - lote 20 da quadra
33, situada à Rua SV-24, com área de 202,10m=; III - lote 24 da
quadra 32, situado à Rua Arquiteta Ana Maria Borges, com área
de 200,00m2; IV - lote 27 da quadra 40, situado à Rua SV-24, com
área de 200,OOm3; V - lote 27 da quadra 37, situado às rua SV-18,
com área de 200,OOm2, VI - lote 21 da quadra 26, situado à Rua
Arquiteta Ana Maria Borges, com a área de 200,OOm2; VII - lote 21
da quadra 26, situado a Rua Arquiteta Ana Mana Borges, com a área
de 200,OOm'; VIU-lote 14 da quadra 18, situado à Rua Arquiteta Ana
Maria Borges, com área de 200,OQm*, matriculados sob o número
53.090, no Cartório de Registro de (móveis da 2a Circunscrição de
Goiânia. T;;mDém foi posta em apreciação pelo Conselho a proposta
de alienação de uma área de propriedade da SANEAGO, situada
no Setor Morais (Vila Yate), identificada pelo lote n" 06 da quadra
"O" da Rua 4, com área de 567,00ms. O Processo n° 25.527-13 foi
instruído com posições técnicas a respeito da utilidade do imóvel,
além de avaliação da área. Posta as matérias em votação, houve as
seguintes decisões, per unanimidade: 1 No que se refere à reversão
das áreas ora identificadas, matéria já aprovada pelo Conselho, em
sua 329a Reunião, caberia apenas autorizar a descrição das áreas,
conforme registrado nesta ata. ficando, pois, ratificada a decisão em
comento, para efeito de escrituração; 2 Quanto a ares situada no
Setor Morais (Vila Vate), identificada como lote 06 da quadra "O"
da Rua 4, este Conselho determina que o processo a ela atinente
(Processo n° 27527/2013) seja submetido a nova análise técnica
a respeito do equipamento do sistema de esgotamento sanitário
noticiado nos autos.
7.
ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foi
DIÁRIO Ol-iri\l. 1)0 í SIAD01M íifHAS
Assinado JiSrtalmen(e pela ABC - AGl-\ClA HKASIL ÍTNTRAL
( OD1GODE U.TFNTICALAO-r.

José Izecias de Oliveira

Júiio Cezar Vaz de Meto

Vifmar da Silva Rocha

José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário "ad hoc"
EXTRATO DE ATA:
Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Em 22 de fevereiro de 2017
José Fernandes Peixoto Júnior
KI hoc"

GOVERNO DE GOIÁS
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 031/2017
PROCESSO N" 1153/2017-SANEAGO
?01700052000029 - CGE 201700052000030 - TCE
A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A - SANEAGO, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob n° 01.616.929/0001-02, por
intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações PR-CPL, toma público aos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrónico, do tipo menor preço por item, para
AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA BOOSTER
VILA ADÉLIA DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., conforme
disposições fixadas no edital e anexos.
Na data. horário e endereço eletrônico ebaixo indicados far-se-á
a abertura da Sessão Pública oe Pregão Eletróiien, acessadn por
meio do sue: 'Afww.saneago.com.br.
DATA DE ABERTURA: 05 (cinco) de abril de 2017 - HORÁRtO
DE BRASÍLIA: 08h30min (oito horas e trinta minutos).
C Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no
site: www.sane3go.com.br,.
Goiânia, 21 de março de 2017
Ednilson Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL
Protí
GOVERNO DE GOIÁS
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2017
PROCESSO N° 20590/2016-SANEAGO
201700052000038 - CGE 201700052000039 - TCE
A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob r,° 01.516.929/0001 -02, por
irtermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações
- PR-CPL, toma público aos interessados que realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrónico, do tipo menor preço por item,
para AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO PARA REPOSIÇÃO OE
ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SANEAMENTO DE GOIÁS
S.A., conforme disposições fixadas no edital e anexos.
Na data, notório e endtveço eletrônico abaixo indicados far-se-á
a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrònico, acessado por
meio de site: www.saneago.com.br.
DATA DE ABERTURA: 05 (cinco) de abril de 2017 - HORÁRIC
DE BRASÍLIA: 14h (quatorze horas).
O Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no
if.saneago.com.br.,
Goiânia, 21 de março de 2017
Edmlscn Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL

.

