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METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

Goiânia, 25 de Janeiro de 201
Gerência de Manutenção de Frota
Diretoria de Gestão

Abertura de Processo Licitatório

Senhor Diretor,

Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, no
sentido de contratar com urgência, empresa especializada no fornecimento (parcelado)
de Peças para chassis (Amortecedores Remanufaturados) e (Turbo Alimentador
Remanufaturados), para os veículos da Frota operacional, veículos articulados e
biarticulados Volvo-B340M - DH12E, com carrocerias Neobus Mega BRT adquirida no
ano 2011 e 2014, que necessita reparos (manutenção corretiva, preditiva e preventiva),
para mante-los em condições plenas de operação da linha Eixo Anhanguera, e suas
extensões, com projecão de consumo para 90 (Noventa) dias.

Esclarecemos que a situação é emergência!, visto que pela falta deste
objeto, 23 veículos já se encontram parados, provocando o comprometimento da
operação, com a possibilidade de novos ônibus virem a ser paralisados pelo mesmo
motivo.

Á aquisição justifica-se, tendo em vista que, após realização dos
processos regulares licitatórios de n°s 2016000745 e 2016000918, os lotes 3° e 4° do
primeiro processo (Turbo Alimentador) e 1° e 3° do segundo processo (Amortecedores)
foram fracassados conforme contrtratos em anexos, vindo por este motivo tornar mais
grave a situação caótica pela falta dos objetos, principalmente pela obrigatoriedade de
cumprimento dos prazos editalícios.

Portanto, esta Gerência solicita autorização para que seja realizada a
compra emergencial do objeto em face da gravidade da situação presente.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

AUTORIZO NA

Goiânia: r*->
FORMA DA LEI

Iron Borges Feitosa
Gerente de Manutençã<rFrota'Metrobus

Ricardo Luiz Jayme
Diretor de Gestão

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







Licitação 40078 - SE@CS Imprimir

ATA DE REALIZAÇ U) DO PREGÃO n.° 004/2016

As 09:00 horas do dia 11 de janeiro de j 3
Membros da Equipe de Apoio, desígnad '.•• \s Disposições legais pertinentes à m; lê

conduzir a sessão do Pregão Presenci-
LOTE N° 01- DISPUTA GERAL, LOTE
DISPUTA GERAL, LOTE 04 - COTA REJ
conformidade com as diposições con' a
credenciamento dos interessados. A seg r
de Documentação. Após a divulgação ac
conforme determina o edital, procedeu i <
verbais. Nesta fase, foram apresentado* o
sessão, produziram o seguinte resultado:

7. reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
ela Portaria 051/2016 - 19/05/2016, para, em atendimento
-a, bem como ás disposições do edital e seus anexos,
..° 004/2016, referente ao Processo 2016000745. Objeío:
02 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP, LOTE 03 -
VADA PARA ME E EPP, No horário preestabelecido, em
; no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão e efetuou o
os credenciados entregaram os envelopes de Proposta e
s participantes dos preços apresentados, o Pregoeiro,
lassificação das propostas que participariam dos lances

lances registrados no histórico abaixo, que no final da

Lote n°:

Lote:

Situação:

Aceito para

Valor Total:

RESUí

001

LOTE N" 01

ADJUDICA

BRASIL BA

R$ 69.000,;

Tf- DO FINAL DA SESSÃO

nSPUTAGERAl

:»(

M ERIVADOS DO FERRO LTDA-ME

U

Lote n°:

Lote:

Situação

Aceito para:

Valor Total:

002

LOTEN°02

ADJUDICA

BRASIL BA

R$23.000,

í OTA RESERVADA PARA ME E EPP

;i
1 l CRIVADOS DO FERRO LTDA-ME

Lote n°:

Lote

Situação.

003

LOTE 03 - [

FRACASS,

~ r'UTA GERAL

l> t

Lote n°;

Lote:

Situação:

004

LOTE 04 - i

FRACASS/

',' A RESERVADA PARA ME E EPP

n 3

PARTIC •>. -NTES CREDENCIADOS

Licitante

CNPJ/CPF
Razão Social

11.816.292/0001-51
BRASIL BAÚ DERIVADOS DO FERRO LM :-ME

2G.393.'J70/OOQ1-98
SANTANA DIESEL LTDA

Representante

Identidade /Emissor
Nome

5004272 SSPGO
THIAGO LIMO DE MELO

4428410 SSPGO
BRUNO VIEIRA DA MATA

(Lote n.' ote n°0'- Disputa Geral :
Observação: Participaram desle item
propostas e os proponentes convocado?

licitaníes abaixo selecionados, com su^s respectivas f j
.3 fase de íar.i.-es

CNPJ/CPF

Propostas

ao Sócia l/N omi Vá sor <*-/' \



<.

0^
Produto Quantida ie Período Valyt

Contratação Unifáhb

l .
Atividades do Pregão

4<pM

^
í
j*

X'*"

íuHa

í5
f

•.;
Í

^V
Pregoeiro: ÀS 09:OOHS FOI ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
004-2016.

Pregoeiro: APÔS O CREDENCtAMENTO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
INICIOU-SE A FASE DE CREDF-NCIAMENTO DE PROPOSTAS.

Pregoeiro: Início da fase de lances

Pregoeiro: APÓS DECLARAR A EMPRESA BRASIL BAÚ DERIVADOS DE
FERRO, VENCEDORA DO LOTE 01, FOI ABERTA O PRAZO PARA A
MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO QUANTO A
DECISÃO DO PREGOEIRO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO POR PARTE
DO LICITANTE.

Pregoeiro: Início da fase de lances

Pregoeiro: Início da fase de lances

Pregoeiro: Início da fase de lances

Pregoeiro: Início da fase de lances

Pregoeiro: A EMPRESA BRASIL BAÚ FOI DECLARADA VENCEDORA DO
LOTE 02, FOI ABERTO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PARA ESTE LOTE E A EMPRESAS PARTICIPANTES NÃO MANIFESTOU
INTERESSE DE RECORRER DA DECISÃO DO PREGOEIRO.

Pregoeiro: OS LOTES 03 E O4 FORAM DECLARADOS FRACASSADOS,
TENDO EM VISTA QUE OS VALORES ESTIMADOS ESTÃO MUITO ABAIXO
DO VALOR DE MERCADO, SEGUNDO OS REPRESENTANTES DAS
EMPRESAS PARTICIPANTES.

Pregoeiro: ASSIM SENDO, ÀS 10:20HS, O PREGÃO FOI ENCERRADO,
SENDO ADJUDICADO APENAS OS LOTES 01 E 02 EM FAVOR DA
EMPRESA BRASIL BAÚ DERIVADOS DO FERRO LTDA, E OS LOTES 03 E
04 FORAM DECLARADOS FRA CASSADOS.

Após verificada a regularidade da documentação do(s) licitante(s) melhor classificado(a), o(s)
mesmosís)foi(ram) declarado(s) vencedores) do(s) respectivo(s) ilem(ns), tendo sido, então, concedida
a palavra aos participantes do certame. N; o havendo, por parte dos licitantes, intenção de interpor
recursos, este pregão foi declarado encerra ,o e seu resultado divulgado conforme indicado no quadro
Resultado Final da Sess

ASSISTENTE - BrJz Alves Cordeiro
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N° 003/17

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017

0 PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 4°, Inciso xiííía LL
Federal n° 10.520/02, e Lei n° 8.666/93, tendo em vista o PROCESSO N° 2016Ç00745,
oriundo da Ger. de Man. de Frota;

RESOLVE:

1 - Declarar Fracassados a licitação referentes aos lotes 03 e 04.

II - Homologar o Pregão Eletrônico n° 004/17 e Adjudicar o objeto
à empresa vencedora abaixo relacionada, com base nos trabalhos realizados pela
Comissão Permanente de Licitação da Metrobus S/A.

01 -BRASIL BAÚ DERIVADOS DO FERRO LTDA - lotes 01 e 02

Valor.. ...R$92.000,00

III - Determinar a afixação de cópia deste ato no placar desta
Empresa, para conhecimento d.)s interessados-;

IV - À AUDICON para a formalização do documento contratual.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/y., EM GOIÂNIA, AOS 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE
2017.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

METROBUÍ TRANSPORTE COLETIVO S.A.
Rua Patriarca n° 299 Vila Regina - Goiânia - Goiás - CEP: 74453-610
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Licitação 40087 - SE@CS Impnrnir

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO n.° 005/20

As 09:00 horas do dia 16 de janeiro de ^ O1 7, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos
Membros da Equipe de Apoio, designados | ela Portaria 051/2016 - 19/05/2016, para, em atendimento
às Disposições legais pertinentes à matei a, bem como às disposições do edital e seus anexos,
conduzir a sessão do Pregão Presencial n.° 005/2016, referente ao Processo 2016000918. Objeto:
LOTE 01 - COTA RESERVADA PARA MF E EPP, LOTE 02 - DISPUTA GERAL, LOTE 03 - COTA
RESERVADA PARA ME E EPP, LOTE O- - LUSPUTA GERAL, LOTE 05 - DISPUTA GERAL, No horário
preestabelecido, em conformidade com -as aposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão e
efetuou o credenciamento dos interessados. A seguir, os credenciados entregaram os envelopes de
Proposta e de Documentação. Após z divulgação aos participantes dos preços apresentados, o
Pregoeiro, conforme determina o edital, procedeu à classificação das propostas que participariam dos
lances verbais. Nesta fase, foram apresentados os lances registrados no histórico abaixo, que no final
da sessão, produziram o seguinte resultado:

RESULTADO FINAL DA SESSÃO

Lote ri°:

Lote.

Situação:

001

LOTE 01 - CO A RESERVADA PARA ME E EPP

FRACASSAD !l

Lote n°:

Lote:

Situação:

Aceito para:

Valor Total:

002

LOTE 02 - DISCUTA GERAL

ADJUDICA D < <

JS DISTRIE LM >ORA DE PEÇAS S.A

R$ 102.50Í ,00

Lote n*:

Lote:

Situação:

003

LOTE 03 - CG A RESERVADA PARA ME E EPP

FRACASSAD !»

Lote n°:

Lote:

Situação:

Aceito para.

Valor Total.

004

LOTE 04 - DIS :ÍUTA GERAL

ADJUDICAM*

JS DISTRIBUI )ORA DE PEÇAS S.A

R$191.75C,0(

Lote n°:

Lote:

Situação:

Aceito para:

Valor Total:

005

LOTE 05 - i •£ -MJTA GERAL

ADJUDICADO

PPL DISTR BI IDORA DE PEÇAS LTDA

R$241.60-: 0'

PARTICiP .NTES CREDENCIADOS

Lícítante

CNPJ/CPF
Razão Sociat

04/185,877/0022-80
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

08.040.034/0001-11
PNFUS GARAVELO LTDA

Representante

Identidade/Emissor
Nome

092647104
LÚCIO FERNANDES SIQUEIRA

1529934 SSPGO
BERTOLINA ROSA LINO



RECURSO, NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, SENDO
ENTÃO ADJUDICADO ESTE l Ol ~. ArA ^o*

(J ) tf (j.
Pregoeiro: Início da fase de lances f\5 \i y^ u>

l r s.
Pregoeiro: Início da fase de lances -°'

Pregoeiro: Início da fase de lances
'Xoi &

Pregoeiro: A EMPRESA JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A FOI
DECLARADA VENCEDORA DO LOTE 04, FOI ABERTO O PRAZO DE
INTENÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE LOTE, NÃO HAVENDO NENHUMA
INTENSÃO POR PARTES DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS
PARTICIPANTES.

Pregoeiro: A EMPRESA PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, FOI
DECLARADA VENCEDORA DO LOTE 05, FOI ABERTO O PRAZO DE
INTENÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE LOTE, NÃO HAVENDO NENHUMA
INTENSÃO POR PARTES DOS R ÍPRESENTANTES DAS EMPRESAS
PARTICIPANTES.

Pregoeiro: AS 10:15HS O PREGÃO FOI ENCERRADO.

Após verificada a regularidade da documentação do(s) licitante(s) melhor classificado(s), ofs)
mesmos(s) foi(ram) declarado{s) vencedcr(es) do(s) respectivo(s) itemfns), tendo sido, então, concedida
a pafavra aos participantes do certame. Não havendo, por parte dos licítantes, intenção de interpor
recursos, este pregão foi declarado encenado e seu resultado divulgado conforme indicado no quadro
Resultado Final da Sessãí

- Adão António da Silva

ASSISTENTE - Néwmary Pereira da paixão

ASSISTENTE - Braz Alves Cordeiro

25.127.614
3785216 DDPGO-JOSÉ FA

04.135.877/0022-80-43
092647104 - LÚCIO FERNtfWDES

TOE PEÇAS LTDA
UE-, PEREIRA

UIDORAC : PEÇAS S.A

23.704 924/0001-74 - TOP .DIESEL DISTR+fe^DORA Dt PEÇAS LTDA - EPP
3674010 DGPCGO- RODRIGO FERNANDE : RODRIGUES

*C5T040.034/0001 -11 -PNEUS GARAVELO L 3A
1529934 SÊPGO - BERTOLINA ROSA LIN<

.
11.816.292/0001^1 - BRASIL E3AU DERIV/l: OS' DO PERRO LTDA-ME
5004272 SSPGO - THIAGO LIMO DE MEL C

\

f^í

v
&

V c l cor (f
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N° 004/^7
•

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2016

0 PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 4°, Inciso XVI da Lei
Federal n° 10.520/02, e Lei n° 8.666/93, tendo em vista o PROCESSO N° 2016000918,
oriundo da Ger. de Man. de Frota:

RESOLVE:

1 - Declarar Fracassados a licitação referentes aos lotes 01 e 03.

II - Homologar o Pregão Presencial n° 005/16 e Adjudicar o
objeto às empresas vencedoras abaixo relacionadas, com base nos trabalhos realizados
pela Comissão Permanente de Licitação da Metrobus S/A.

01 -JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - lotes 02 e 04

Valor R$294.249,20

02 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA lote 5

Valor... ...R$241.604,00

III - Determinar a afixação de cópia deste ato no placar desta
Empresa, para conhecimento dos interessados;

demais providências.
IV - À AUDICON para a formalização do documento contratual e

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE
2017.

Mlarlius Braga Machado
Diretor Presidente

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

mfitrnbusfíBmetr ibus.ao.ao.br / PABX: (62) 3230-7500



METROBUS
rronsporte Coletivo S/A

TElíMO DE REFERENCIA

FORNECIMENTO DE PEÇAS l ARA CHASSIS -AMORTECEDORES (NOVOS) E
TURBO ALIMEN TADORES (REMANUFATURADOS)

1. DOOBJETO

1.1- Contratação de empresa especializada no fornecimento emergência! parcelado
de Peças para Chassis - Amortecedores (novos) e Turbo Alimentadores
(remanufaturados) par 3 suprimento imediato e provisional (manutenção
preventiva e corretiva), d i frota operacional da Metrobus, conforme quantitativos
e especificações, relacior adas nos itens 3 e 4, deste termo de referência, por um
período de 90 (noventa) í ias.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1- O presente Termo têm por objeto definir os elementos que norteiam os
procedimentos visando í contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento
emergencial parcelado c e Peças para Chassis - Amortecedores (novos) e
Turbo Alimentadores (remanufaturados), para suprimento imediato e
provisional (manutençãc preventiva e corretiva) da frota operacional da
Metrobus, composta por i 34 ônibus, sendo 01 articulado adquirido em 2006, 29
biarticulados e 58 artici lados, adquiridos em 2011, e 46 ônibus articulados
adquiridos em 2014.

2.2- Esclarecemos que a situ -ição é emergencial, visto que pela falta deste objeto,
23 veículos já se encc ntram parados, provocando o comprometimento da
operação, com a possib lidade de novos ônibus virem a ser paralisados pelo
mesmo motivo.

2.3- Á aquisição justifica-se, tendo em vista que, após realização dos processos
regulares licitatórios de n°s 2016000745 e 2016000918, os lotes 3°e 4° do
primeiro processo (Turl <o Alimentador) e 1° e 3° do segundo processo
(Amortecedores) foram f acassados, vindo por este motivo tornar mais grave a
situação caótica pela faí a dos objetos, principalmente pela obrigatoriedade de
cumprimento dos prazos xlitalícios.



3.

MSTROBUS
Transporte Coletlvo S/A

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.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.2 Especificações;

Lole

01

Código

13545

Descrição/ Especificação

Amorlecedor Dianteiro Do Volvo B12m -2011 -Volvo 20549244
(COFAP, MONROE, NAKATA Ou Ue Melhor Qualidade)

Unid.

UN

Guant.

150

Lote

02

Código

13552

Descrição/ Especificação

Amorlecedor Do Reboque Da Tração Do Volvo B12m-2011 -Volvo
20549248 {COFAP, MONROE, NAKATA Ou De Melhor Qualidade)

Unid.

UN

__

200

_J

Lote

03

Código

16693

Descrição/ Especificação

Turbo Alimentador Garret Remanufaturado Volvo B12M 3340-2011

Unid.

'

UN

Guant.

60

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM

5.1- As Peças para Chassis - Amortecedoras (noves) e Turbo Alimentadores
(remanufaturados), objeto do presente Termo de Referência deverão ser entregues no
Almoxarifadc Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n°
299 - Vila Regina - Goiânia - CEP.: 74.453-610, no horário compreendido entre C8;00 -
11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da
respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento ou serviço;

5.1.1-Devera constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da
ordem cio fornecimento ou serviço.

5.2- Do Serviço de Remanufaturarnento:

5.2.1- A execução dos Serviço? de Rernanufaturamenío dos Turbo
Alimentadoros, deverão ser realizados pela empresa contratada em sua sede
ou filiais mais próximas, obedecendo o prazo de entrega estabelecido no item de
número 6.1;

5.2.2- Os cbjetos para remanufaturamento (Turbo Alimentadofâs) deverão, ser
retirados no Almoxarifado Geral da Meírobus Transporte Coletivo S/A, localizado
na Rua Patriarca, n° 299 - Vila Regina - Goiânia - CEP: 74.453-610, no horário
compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira,

. *
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devendo estar acompanhados da respectiva ordem de serviço emitida pela
Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou
correio eletrônico;

6. FORMA E PRAZO DE ENTREGA OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1- O prazo para a entrega das Peças para Chassis - Amortecedores (novos) e
Turbo Alimentadores (remanufaturados), será de até 05 (cinco) dias após a emissão da
Ordem de Fornecimento ou Serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus,
que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

6.2- Na Ordem de Fornecimento ou Serviço 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, ficara condicionada
autorização pela Gerência de Suprimentos.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1- Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Gerência de
Suprimentos nas seguintes condições:

7.1.1. 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 (cinco) dias úteis

7.1.2. Será recebido Definitivamente, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação,
que se dará até 05 (oito) dias do recebimento provisório.

7.1.3. 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
detalhadamente 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
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qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura ':;çle,t
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos qtíJ
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,
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
que o estabelecido no item 10.1 deste Termo de Referência, deverá prevalecer o maior;

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.



fMl
METROBUS
Itonsporte Coletivo S/A

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$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais).

13. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

13.1- A gestão e a fiscalização da aquisição ficarão a cargo do servidor: IRON
BORGES FEITOSA, Gestor de contratos, e do Servidor ADELCIO ALVES DA SILVA
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

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

15. ASSINATURAS

Goiânia, 27 de Janeiro de 2017.

Elaboração do Termo de Referência
2017.

jlífeirosa
Gerente de Manutenção de Frota

Metro bus

De Acordo:

Carimbo/Assinatur:unf do Soliciolicitante

Iron Borges Feitosa
Gerente de Manutenção de Frota

Metrobus

Aprovo em _ de

Carimbo/Assinatura - Du

Otídot.op«sVH*V«rd«



Itens para Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
METROBUS i pedido de Compra - Emergência - 0023/2017
Transporte Coletlvo S/A

\)C Ced\

Objeto:

Processo: Empresa:

Cond. Pag.

sa
i

2

Produto

13545 AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO
B 12M - 201 1 - VOLVO 20549244 (COFAP,
MONROE, NAKATA OU DE MELHOR
QUALIDADE)

13552 AMORTECEDOR DO REBOQUE DA
TRACÃODOVOLVOB12M-201] VOLVO
20549248 (COFAP, MONROE, NAKATA
OU DE MELHOR QUALIDADE)

Referência

VOLVO
20549244

VOLVO
20549248

Mâtfiâ Qídfi

150

200

UM.

PÇ

PÇ

PrettUnlt, PrecoTotal

PrecoTotal;

Dbservações (m.iis di-uiliies do produto (s), caso nete!>s<irio):

De.

Aos cuidados de :

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

l Empresa:

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

* Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) cto(s) produto (s);
* Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
* Constar telefoneis), 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) 359/-S101

E-Mail: suprimentos@nietiubus.cQmJir

27/01/201?
Desde )é, agradecemos a presteza e ater>çào.

Pagina I de i



Uens

METROBUS
['Onspofte Coteti,/o S/A

METROBUS TRANSPORTE COLET1VO S/A
Pedido de Compra - Emergência - 0023/2017

Objeto:

Processo: Empresa;

Cond. Pag.

sa
i

2

aodjfte

n;>4b 'AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO
H12M - 201 1 - VOLVO 20549244 (COFAP,
MONROE, NAKATA OU DE MELHOR
QUALIDADE)

13552 ''AMORTECEDOR DO REBOQUE DA
TRAÇÀO DO VOLVO B12M - 201 1 VOLVO
20549248 (COi;AP. MONROÍi. NAKATA
OU DE MELHOR QUALIDADE)

toteí-^ia

VOLVO
205192-M

.. ..

VOLVO
20549248

Marca

7^J>'Í ̂

^úO^iiX

(Mc

1

1

UK.

PÇ

PÇ

EBMLlíftL

tj jc 13

j
M 3 T ,

Preço T«al

U^

' U M ĵ1*-• j '

Preço Total:

174.105.877/0022-8^
JS DISTRIBUIDORA OE PEÇAS E / A

A/á/n&ía W.^ara Fifí^o Qtí.i3j Lt07 S'N
5L Parque Oesfe índus

. , CEP: 74.375-150

l , Goiânia - GO

METROBUS Iranspurte CdcOvo S/A.

-
• Constar piicus) í formas! de wigamerito;
' Conflar letetwrtHsl encer«u e mkne'D ao CNP] da empresa.
' E t̂ar cm paptl timbrado ou cwiipf rarimho tía empiemi;
' t"sttf Oatolo e asi'fudc.

*: (62) 3597-5101

ayrn"w ínitii a p-eitsia

02/02/2017 Pagina í



Cotação.

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
i

Pedido de Compra - Emergência - 0023/2017

CW. •

0'íjeto;

Processo: Empresa;

Cond. Pag.

sã
i

2

!

toilíIB

13545 '' AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO
B I 2 M - 2 0 1 1 - VOLVO 20549244 (COFAP,
MONROE, NAKATA OU DE MELHOR.
QUALIDADE)

13552 /AMORTECEDOR DO REBOQUE DA
TKAÇÃO 00 VOLVO B12M - 20! ! VOLVO
20549248 (COFAP, MONROE, NAK.ATA
OU DE M E L H O R Q U A L I D A D E )

Receia

VOLVO
20549214

VOLVO
20549248

£ta

,

/ f"^7LÁy^
rj/

y _

/ -yU/
y

Qtdfi

l

l

un
PÇ

PÇ

Preço Untt.

rT\

(A /

j i cC,
^Q*1

Preço Totai

rota l:

r pi_

O?

), t asa T i c ^

Comer u-j «atoi (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
C(íiistai pfa^o(s) e fomio(s) de piigomenig;

• Con-.tnr telefoneis), enOurwço u número do CNPJ da empreso;
- r-..tin em papel (jmbMClo o.j conter wim&o da empresa,

• • •



ORÇAMENTO
No. 0525228

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

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

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

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

ENTREGAR

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No : (62) 3230-7500

Ref. . :

VEÍCULO

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

2/02/17

No.Pedido

0525228

Entrada Prevista Saída Prevista

2/02/17

Emissão orçamento Prazo Pagamento

2/02/17 8:38:29h 02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4063679
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

2.260,47
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 2.260,47

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 12/02/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.

..



RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4063679

No.PEDIDO: 0525228

Peça Descrição

2 0 5 4 9 2 4 4 AMORTECEDOR

2 0 5 4 9 2 4 8 AMORTECEDOR

Qtde. Qtde. Preço Valor
Atendida Pedida Unitário Produto

0,0 1,0 1 .131,39 ' 1.131,39

0,0 1.0 1.129,08 / 1.129,08

L

ICMS Valor
ST Desconto

0,00 0,00

0,00 0 , 0 0

\l/ v

3£3
4?

Valor
Liquido

1 . 131, 39

1.129,08

ICMS

0, 00

0,00

2.260, < 0,00 0 ,00

BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

2 . 2 6 0 , 4 1

l • ) P - l f l?scor, to Promocional

E - LiesconCo Especial

PAG



Mapa de Cotação

METROBUS
•,%3?tooFte Coletrvo S/A

Me i KUbUS i KÃNãrOR i c COLE i ivO ã/Ã

Pedido de Compra - Emergência: 0023/2017
Processo: Fomecedor(es):

UN PRODUTO

1054Ç - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

339 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

1073] - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
MÉDIA VALOR

1 150 PÇ A
2
AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO B12M - 2011 - VOLVO Unit.
20549244 (COFAP, MONROE, NAKATA, OU DE MELHOR Tot

200 PÇ

Total por Fornecedor:

R$659,18
R$ 98.877,00

AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M - Unit. j R$715,71
2011 VOLVO 20549248 (COFAP, MONROE, NAKATA OU DE Tot. RS 143.141.32

339

RS 430Sft
RS 64.500,00

RS .581,00
RS 116.200,00

1.011,00
180.700,00

-*-. Cl

10549

RS ^416,15
R$ 62.422,50

10731

RS 1.13U9
R$ 169.708,50

RS 437,04
RS 87.408,00

853,19
149.830,50

RS 1.129,08
R$225.816,00

2.260,47
395.524,50

Média Total das Médias por Itens: 242.018,32

AUTORIZO

Goiânia / /

AUTORIZO

Goiânia / /

Diretor Financeiro/Administrativo Presidente

Paeina l dt



fivil
METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

Itens pá rã Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Emergência - 0021/2017

Objeto: Aquisição Peças para Chassis (Amortecedores novos e Turbo Alimentadores Remahu f aturados)

Processo: Empresa:

Cond. Pag.

sa
i

Produto

16693 TURBO ALIMENTADOR GARRE TT -
REMANUFATURADO DO VOLVO B 1 2M
340-2011

Referência

VOLVO
85006881

Marca QídÊ

60

Ufc

SER

Preço Unit. Preço Total

Preço Total:

Jbservaçoes (mais oetalhes do produto (s), caso necessário):

De:

Aos cuidados de :

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

/ Empresa:

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

* Conter os vator (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 retorno,
Fone/fax: (62) 3597-5101

E-Mail: SUiírinifinlQS@UiclrQljus1,cflnUlt

Desde já, agradecemos a preste/a e atenção.

27/01/20 J'/ Pagina l de i



RETIFICA ALVORADA DE MOTORES EIRELI-EPP

AV. ANHANGUERA N 13105 - IPIRANGA - GOIANIA-GO

Telefone: (062) 3297-1088 - Fax: () -

CNPJ: 02.388.148/0001-70

lio Deslllirtlãlio

Nome: 0131717-METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.

Endereço: R. PATRIARCA N 299

Telefone: (62 ) 3297-1333

Bairro: VILA REGINA

Celular: (}-

CNPJ/CPF: 02.392.459/0001-03

Cidade: GOIANIA-GO;

Email:

Orçamento: 011801 20/02/201

Motor: VOLVO B-12 M

Aplicação:

Vendedor.

N° do motor:

Horímetro: O

Consultor: IVANILSON JOSÉ DÊ ARAÚJO

N" da Bomba:

N° do Turbo:

Orçamento de Serviços
Código Descrição
TER TERCEIROS

000656 REMANUFATURAR DE TURBINA

Quantidade Tempo R$ Unitário % Desconto R$ Total

1.00 0.00 2.890,00
Total:

2.890,00
2.890.00

Valor total de serviços:

Total geral:

R$ 2.890,00

R$ 2.890,00

Condições Comerciais
Forma de pagamento:

Orçamento válido até:

(observações;
Relação de produtos poderá sofrer alteração no decorrer da execução dos serviços/montagem do motor.

C/Apresentacao
20/02/2017

Cláusulas do Orçamento

DAS REVISÕES E GARANTIAS

01 - O ATENDIMENTO SERÁ SEMPRE PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA, ONDE TEMOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E
FERRAMENTAL APROPRIADO.

02 - QUANDO O ATENDIMENTO FOR FEITO FORA DA RETIFICA, SERÁ COBRADO KM RODADO NO VALOR DE R$ 1,20. DESPESAS DE
VIAGEM E HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE R$ 93,00.

03 - FICA CIENTE O CLIENTE QUE: O MOTOR FICARÁ POR UM PERÍODO DE 90 DIAS SOBE A RESPOSABILIDADE TOTAL DA RETIFICA. APÔS
ESTE PERÍODO O NÃO TEMOS MAIS RESPOSABILIDADE SOBE O MESMO.

DA DEVOLUÇÃO/ENTREGA

O! - NA ENTREGA OU DEVOLUÇÃO DO MOTOR É CONFERIDO TODAS AS PEÇAS ENTREGUE NO ATO, POIS NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

LEIA O SEU CERTIFICADO DE GARANTIA, LÁ CONSTA TODOS OS SEUS DIREITOS E DEVERES.

Autorizo a execução dos serviços e produtos acima orçados.

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.

KERTTU5



RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4063677

No.PEDIDO: 0525227

Peça Descrição Qtde. Qtde. Preço
Atendida Pedida Unitário

Valor
Produto

ICMS Valor
ST Desconto Liquido

';:K>~AM.ENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

.»

PAG



ORÇAMENTO

No. 0525227

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

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

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

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

ENTREGAR

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No: {62)3230-7500

Ref, . :

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

Tipo:
Tipo:
Tipo:

VEÍCULO

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veículo

Data Pedido

2/02/17

No.Pedido Entrada Prevista

0525227 2/02/17

Saída Prevista Emissão orçamento Prazo Pagamento

2/02/17 8:29:35h 02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4063677
DESCONTO DE PEÇAS
ICMSST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

7,165,20
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 7.165,20

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 12/02/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.



Orçamento
SANTANA DIESEL LTDA

SANTANA DIESEL LTDA -ME
26.393.970/0001-98

AVENIDA PEDRO LUDOVtCO TEIXEIRA N" O PARQUE OESTE INDUSTRIAL
GOIÂNIA GO CEP 74375-400

Orç 10939
Data: 09/03/2017

Hora: 14:54

Pag.: 1

Goiânia. 09 de março de 2017

Cliente. 2 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Descrição
Endereço RUA PATRIARCA N° 299

Cidade GOIÂNIA

CNPJ 02 392 459/0001-03

Vendedor

Fones. (62)3297-1333 (62)3297-10

Bairro: VILA REGINA

C/F. GO CEP.'74000-000

InscEst,: 10.301.411-0

Da d os ..do V e t c u l o :

Anu/Mod.

KM. N. Motor

Placa: MET-0000 Cor

Mec.:

Fabríc VOLVO

Serviços a serem Realizados

[ Ref Descrição

} REMANUFATURAMENTO DE TURBINA

i Rei Fedetms 0 00

Sub-Total 1.800,00 Dt

ISS 0.00 Tributos:

Qtd.

1,00

ísc. 0,00

0,00

Pr. Unit. Desc Total

1800.00 0,00 1800,00

T. Serviços: 1.800,00

Total Geral: 1.800,00

Valido a!é o dia 24/03/2017

NofTie

Ass: _

CPF

Vendedor:

Autorizo a execução deste orçamento



METROBUS

ITEM QTDE L N

Pedido de Compra - Emergência: 0021/2017
Processo:

PRODUTO

Mapa de Cotação

Fomecedor(es):

814 - RETÍFICA ALVORADA DE MOTORES EIREU-EPP

517 - SANTANA DIESEL LTDA

10733 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
MEDIA VALOR

517 814 10731

60 SER

Total por Fornecedor:

TURBO ALIMENTADOR GARRETT -
i VOLVO B12M 340 -2011

REMANUFATURADO DO Unit.
Tot.

RS 3-951, 73
. R$237.104,00

RS 1.800,00
RS 108.000,00

1.800,00
108.000,00

R$ 2.890,00
RS 173.400.00

2.890,00
173.400,00

RS 7.165,20
RS 429.912,00

7.165,20
429.912,00

Média Total das Médias por Itens: 237.104,00

AUTORIZO

Goiânia / /„

AUTORIZO

Goiânia / /

Oiretor Financeiro/Administrativo Presidente

Pagina l de



DA CONSOLIDAÇÃO DQ ESTATUTO SOCIAL

Tendo em vista as alterações acima mencionadas, os Acionistas de comum acordo, resòt
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 1« - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, ê 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.

§ 1« - A empresa adotará o nome de fantasia: "JS PEÇAS".

§ 22 - A sociedade está devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF

sob o n.fi 04,185.877/0001-55, tendo Iniciou de suas atividades em 06/12/2000 e seu prazo de
duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

Artigo 28 - A companhia tem sede e foro na cidade de Goiânia/GO, à Avenida T4, n.» 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.2 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.a 51900224187 de 19/12/2003;

3. No Município de Marituba, Estado do Pará, Ruak>ão Marinho, n.° 176, Box 2, Bairro São João,

CEP: 67.200-000, com capital destacado de R$ 550.000,00 {duzentos e cinquenta mil reais);
CNPJ/MF 04.185.877/0004-06, NIRE JUCEPA n As9002S3587 de 10/05/2006;

Cerlifico que esle documento da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, Nire: 52 30001441-7 , foi deferido e arquivado na Junta Comerciai do Estado de
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4. No Município de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, na Avenida Guajajaras,
Conj. São Bernardo, Bairro Tirirical, CEP 65.055-285, com capital destacado de R$ 250.
(duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0005-89, NIRE JUCEMA n.a.
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.«
22200212182 de 22/01/2004;

6. No Município de Salvador, Capital do Estado da Bahia, na Rodovia BR 324- n. « 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.2 29900737918 de 30/10/2003;

7. No Município de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, na Rua Princesa Isabel, n. s 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. e 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. s
24900162856 de 04/06/2004;

9. No Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, Rodovia BR 040 - n. 2 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.« 31999092371 de
29/11/2005;

10. No Município de Bayeux, Estado da Paraíba, à Rodovia BR 101 km 31, S/N, Bairro Manguinhosj
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.a 26999035926 de 17/05/2007;

12. No Município de Sinop, Estado do Mato Grosso, atRua Colonlzador Ênio Pipino, n.B 409, R-29-
P/Q/R-2, Setor Industrial, CEP 78.550-000, com catíital destacado de R$:30.000,00 (trinta mil
reais), CNPJ/MF 04.185.877/0013-99, NIRE JUCÉM&T n.* 51900711827\ie 04/06/2007;

\o 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
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/ \(9
13. No Município de Marabá, Estado do Pará,-^ Quadra Especial Folha 31, Quadra 05, Lote IS wf ^

(Rodovia BR-230 TRANSAMAZONICA KM 04) - Bairro Nova Marabá, CEP: 68.507-670,

capital destacado de R$: 30.000,00 (trinta mil reais, CNPJ/MF 04.185.877/0014-70, NIRE

JUCEPA n.o 15900297096 de 18/05/2007;

14. No Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, à Avenida Jornalista Assis

Chateaubriand, n.9 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.a 25900159023

de 04/10/2007;

15. No Município de Crato, Estado do Ceará, a Avenida Thomaz Osternes de Alencar, n.5 184;

Bairro São Miguel, CEP: 63.122-090, Cidade de Crato, Estado do Ceará; com capital destacado

de R$:30.000,00 (trinta mil reais), CNPJ/MF 04.185.877/0016-31, NIRE JUCEC n.«

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.e 21900182358 de 02/10/2007;

17. No Município de Macapá, Capital do Estado do Amapá, na Rua General Rondon, n.2 170, 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 o '-i

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.» 29900866807 de 18/10/2007;

19. No Município de Maceió, Capital do Estado de Alagoas, à 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 Jaboatio dos Guararapes, Estado de Pernambuco, à Estrada da Batalha, n?

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.e 26900506875 de 30/04/2009;

21. No Município de Goiânia, Capital do Estado de GoiáslAlameda Câmara Filho, n.s 1446, Quadra

135, Lote 07 - Setor Parque Oeste Industrial - CEP:

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), CNPJ/

n" 52900576238 de 25/01/2010;

1,375-150, com

04.185.877/

pitai destacado de R$:

22-80, NIRE JUCEG n.e

\o que este documento da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, N ire: 52 30001441-7 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de
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22. No Município do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Brasil, n" 8.735ij>-
/ 8.785 A, esquina com Rua Pirangí 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, NIRE JUCERJ 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/O8/2010;

24. No Município de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, Avenida Pedro Ludovico Teixeira, N.9
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.a
52900609462 de 09/05/2011;

25. No Município de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, Avenida T4, n,*1 1478, esquina com,.a
Avenida T13, Quadra 169 A, Lote 1E, Sala A55 - Bairro Setor Bueno, CEP: 74.230-030, com
capital destacado de R$: 30.000,00 (Trinta Mil Reais), CNPJ/MF 04.185.877/0026-03, NIRE
JUCEG na 52900684413;

•

26. No Município de Tailândia, Estado do Pará, à Rodovia PA 150 S/N, KM 74, Prédio dç
Almoxarifado, sala de armazenagem n.a 10-CEP: 68.695-000, CNPJ/MF04.185.877/0027-94*
NIRE JUCEPA n.e 15900382875 de 26/10/2012;

27. No Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso, à 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 3e - A sociedade tem por objeto social principal o "Comércio por Atacado de peças e acessóViós"

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

a matriz, sediada em Goiânia-GO, CNPJ/MF sob o n

Secundaria 45.30-7-03)". Destacando-se que

04.185.877/0001-55, não realiza nenhuma

operação comercial em sua sede, aluando essenc\$mente em ptiv^dades administrativas e

financeiras centralizadas.

Certifico que esle documento da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, Mire: 52 30001441-7 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de
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Artigo 42 - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL E AÇOES

Artigo 52 - 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 INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL SOCIAL
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A

CNPJ: 04.185.877/0001-55

Nom* do» Acloniítaí

JS PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A., com registro na Junta
Comercial do Estado de S3o Paulo - JUCESP cm 07/12/2006, sob o
NIRE nfl 3$. 300 358. 333. posterior reglmo na JUCEG sob na
52.300.015.588, Inscrita na CNPJ/MF sob o n» 08.608 527/0001-
05, com sede na Avenida T-4. ne 1478, Edifício Absolut, Sala Q-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, empresado.
portador da cédula de Identidade n« 577.536-1 SSP-MT c Inscrito
no CPF/MF sob o n* 544,722.611-ZO. residente e domiciliado na
cidade Culabi-MT. na Avenida Florais. Quadra 09, Casa 03 -
Condomínio Vlllage do Bosque, CEP: 78.068-784.

TOTAl

N" de AçOel
Ordinárias

Nominativa»
Subscritas

4.869.031

49.182

J ' J 1.'! ." !

Ni de Aç&es
Preff renclílí

Nominativa!
Subscritas

4.869.031

49.182

4.918.113

Valor 10 tal do
Ca plUl Social a

Integral liado em
Real»

28.240.379,05

285.256,35

18.525.635,40

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 RS 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 mesrfth objetivo social, tudo de modo a haver

continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a noia sociedade todo/Tfcs direitos e obrigações

que compõem seu património, nos termos dos artigos 220\ 222 da Lei n.5.W404/76.

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
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§12 - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas assembleias gerais e faz jus ao dividendo
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos
artigo 202 da Lei 6.404/76, de 15/12/1976;

§2fi - As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes concederá mais que um
proprietário para cada unidade;

§32 - 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.e 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 69 - 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 ativo.

Artigo 72 - 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 82 - 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 responsabilidadesVtèsultantes de tais acordos de acionistas da
Companhia serão válidos e oponíveis a terceiros, tão m g o tenham os mesmos sidos devidamente
averbados nos livros de registro de ações da Companhialfte estando arquivados na sede, conforme a
redação do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. %s administradone/ da Companhia zelarão

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
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pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral de Acionistas conforme o

deverá declarar a invalidade do voto proferido em contrariedade com as disposições de tais acordos

CAPÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO

Artigo 92 - 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. Roslvaldo 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 08.608.527/0001-05,

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; "

§29 - A Assembleia Geral de Acionistas nomeará o Presidente do Conselho de Administração, quê

também terá um mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzido; " *,

§3B - A Assembleia Geral de Acionistas poderá eleger um Conselheiro Externo como membro do

Conselho de Administração;

§49 - 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;

§52 - 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;

§60 - 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'dê

Administração, este será substituído por outro membro do 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 Díretoria da Companhia, bem como fiVar'a;
atribuições específicas 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 Aclonistas 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;

(I) 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) Determinar os 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 brasileirai
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;

§lc - As reuniões extraordinárias do Conselho de Administra ao serão convocadas por qualquer
conselheiro, por escrito, por meio de notificação pessoal, via f
Presidente do Conselho de Administração, que deve ser
antecedência;

mall, com aviso de recebimento ao
dido com 15 (quinze) dias úteis de

11
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§2« - As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão conter a ordem
informando às matérias que serão discutidas e deliberadas, devendo ainda indicar que todos
documentos necessários para amparar as decisões relativas aos assuntos objeto da ordem do dia
serão disponlbillzados 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 reunilo e concordarem com a inclusão da matéria na ordem do
dia;

§30 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas em local a ser determinado na
convocação;

§42 - 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 dô-
Conselho. .*'

r Ú

Artigo 10.6 - As atribuições específicas do Presidente do Conselho de Administração são: -
f

(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.

SEÇAO 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.

§lfi - Os Diretores tomarão posse de suas funções por assinatura cfp termo de investidura lavrado no
livro de registro das Atas de Reuniões de Diretoria;

12
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Para o exercício compreendido entre 02/01/2015 à 31/12/2017, estão nomeados os seguír>tft%
Diretores:

ii£-:
(a) Dtretor Presidente o Sr. Paulo César Alcarría, 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 nS 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) Dlretor Administrativo Financeiro o Sr. Fábio Adriano Gandolfo Paulino, 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 Goiânia-
GO, na Rua C-235, n^ 1259, Apartamento n» 2002, Edifício Residencial Tendence Club - Torre
Palm Beach, Bairro Nova Suíça, CEP: 74.280-130;

(c) Dlretor Marketing o Sr. Renato Morais Pereira, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão
Parcial de Bens, Marketólogo, portador da Carteira de Identidade RG 2003010487226-
SSP/CE, CPF: 830.363.691-04, residente e domiciliado na cidade de Goiânia-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 5r. 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 nB 1901,
Bairro Setor Marista, CEP: 74.150-270.

• • • •* • •
- 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.

§12 - A Assembleia Geral dos Acionistas poderá decidir sobre a destituição a qualquer momento da
Diretoria ou de qualquer Diretor;

§22 - 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 pdr\a
impedimentos ocasionais, as funções do Diretor ausente serão exercidas por
entre os Diretores eleitos.

érias, licença ou
ubstituto indicado
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.«
Artigo 13 - A Diretoria da Companhia reunir-se-á, no mínimo, uma vez por ano, ou cada vez qiíè .̂
interesse da Companhia assim exigir. Essas reuniões serão convocadas pelo Diretor Presidente, è
serão presididas pelo Diretor Presidente. As deliberações da Diretoria serão adotadas pelo consenso
dos diretores, e em caso de empate, o Diretor Presidente terá o voto de qualidade.

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.

§is - 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, todosí
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 atividades 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;

sua ausência, assumindo o indicado§42 - O Diretor Presidente indicará quem o substituirá quando d(
interinamente suas funções até que este as reassuma.

Artigo 15 - A representação ativa e passiva da Companhia, em ju
será exercida pelo Diretor Presidente principalmente:

V \A\l
14
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(a) Os atos que importem oneração ou alienação de bens móveis e imóveis, quando autorizado^-, j •,
pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral de Acionistas, transação ou renúncia de
direitos, assinatura de contratos, bem como, os que acarretem responsabllidades 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.

§12 - 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;

§20 - Os atos previstos na alínea (a) deste artigo poderão também ser praticados por qualq"úé~f
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;

i

§3s - 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;

• • * *
§4fi - 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 instauraçc do Conselho" Fiscal e a eleição dos
membros e suplentes, fixará também sua remuneração. Some^e terão dii(ejío 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
acionistas presentes. O Secretário das Assembleias Gerais de Acionistas será escolhido pelo acionista
que estiver presidindo a Assembleia dentre os acionistas 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.s 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.

§!*> - Além das competèncias atribuídas por lei, a Assembleia Geral de Acionistas deverá deliberar
sobre as seguintes matérias: ••* •

•• • •
d) 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);

íitt

(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 dps ativos da Companhia ou de qualqJéf
de suas subsidiárias, excetuada a venda de direitos de crédito/lhtegrantes da carteira da Companhia;

(VII) Dissolução ou liquidação voluntária da Companhia ouiae qualquer de\suas subsidiárias;

16

Certifico que este documento da empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, Nire: 52 30001441-7 , foi deferido e arquivado na Junta Comercia! do Eslado de

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 digitalmentc c assinada em 02/07/2015 14:33:29 por Paula Nunes Lobo- Secretária Geral.

Pag 16 de 20



(VIII) Pedido de autofalência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e celebração de ac
com credores para renegociação de dívidas realizadas pela Companhia ou por qualquer de su
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*.,~^,
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."I"*,
• • •

suas subsidiárias;

(XVIII) Início, pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias, de qualquer nova atividade 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 comprorrrisso (a) cujo/va/or supere, em uma
transação individual ou em uma série de transações realizadas no fieríodo de le/fdoze) meses, o valor
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equivalente RS 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou (b) cujo prazo seja superior a 12 (doge)

meses;
i

(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 ativldades 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.

§2» - 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 is de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada *
* * •ano, quando será elaborado o balanço patrimonial, a demonstração das origens e aplicações dei

recursos, observadas as disposições legais vigentes. .",
4 l

§ 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\<ké o limite de 20% do capital social;

b) O saldo remanescente ficará à disposição da Assembleia "̂ e rã l, que lhe/ciará a destinação que

julgar conveniente.

\ J) /
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Artigo 24 - A Diretoria da Companhia poderá declarar e pagar dividendos intermediários, semestrais
ou em menores períodos, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes
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 acionistas 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 VIII

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 liquidantc e o Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando
seus poderes e estabelecendo suas remunerações, conforme previsto em lei.

CAPÍTULO 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 de
Companhia.

Artigo 31 - A Companhia observará os acordos de acionistas ev
na forma do art. 118 da Lei n-s 6.404/76, cabendo à respectiva

aclontsta, e reverterão em favor da

ritualmente existentes e registrados
ministraçãoí atrster-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.s 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 qJestões que direta ou indiretamente decorram deste Estatuto Social, com renúncia
expressa a qiialqu< >r outro, por mais privilegiado que seja.

JS PARTICIPA
Jqão Rodrigues/de Br

JS DISTRIBUÍDO
Rosivaldo Nujies

Tabalioneto de Nolas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3423 2*71

Ana Maria L«ngo - Tabelil

WELLINGTON PA84QDE ALMEIDA BRITO
Secretário do Assembleia

•íO*J~
Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás

Fone: (62) 3223UÍ471
Ana Maria LonRp^Tabetil

•gj Ceroukt tm "taf //f«/i;idicui l

«^V
./5íS>
#»y

• • i
• <

' • •

Advogado: Souza Júnior
OAB/GO 41.656

a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOlAS
' ... 1.

J CERTIFICO O REGISTRO EM: j . ' 2WOS/201S
SOBONÚMERO: '/líría ,— _T SJ150B04150 R

^* Protccolo: ' V^fc 1E/D90415-0 8
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
l ' . í . u l . . de Goiás Comam) de Goiânia

CARTÓRIO FELIX DE SOUSA
3° TABELIONATO DE NOTAS

AvenidaT-4, esquina c/ a Rua l'-58, quadra 121. lote 01. Setor Hucito
Telefone: (62) 3278-1338 / 3278-10%

ANA MARIA FÉL1X DE SOUSA LONGO
Tabeliã

LIVRO; 0725 FOLHAS; 030 Prot: 042273

Procuração bastante que faz JS Distribuidora de Peças
S/A (Filial Goiânia)

Saibam quantos esta procuração virem que, aos cinco dias do 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 de Goiás, em cartório, perante mim, Thaynara Christinc
Batista de Magalhães, Escrevente, compareceu como outorgante, JS Distribuidora de Peças S/A
(Filial 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.J/MF.
sob o número 04,185.877/0022-80, neste ato representada pelo Diretor Presidente, o Sr. Paulo
César Alcarria, brasileiro, casado, diretor presidente, portador da Cédula de Identidade n°
139092377 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 068.113.798-39, residente e domiciliado na
Rua Cornélio Pires, número 485. Campos de Santo António, Itu - São Paulo, eleito para o
período de 02/01/2015 a 31/12/2017, nos termos da Ala 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 e
nos melhores termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. Eudes
Francisco 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 em 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 !NSS - instituto Nacional do Seguro Social, Junta
Comercial do fistado de Goiás, Ministério do Trabalho, Delegacias Regionais do Trabalho,
Varas do Trabalho. Secretaria da Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado - SEFA,
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, Secretaria do Comercio Exterior - SECEX,
Companhia de Saneamento, Centrais Elétricas, companhias de telefonia celular VIVO, TIM, OI,
CLARO, NEXTEL, Departamento de Transito do Estado de GOIÁS - DETRAN/GO,
Companhia de Desenvolvimento c Administração da Área Metropolitana e Gerência Regional
do Património da União no Estado de Goiás - GRPU, requerendo, promovendo e assinando
tudo o que for necessário, em quaisquer estabelecimentos bancários em geral, notadamente
Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, HSBC 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
Amazónia - BASA, Banco Safra S/A e Caixa Económica Federal - CEF, em quaisquer de suas
agências, podendo movimentar contas corrente, tirar 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 (INTERNE'!'); não. podendo
requisitar e nem assinar cheques; confere, ainda, poderes para pagar impostos, taxas e
emolumentos, assinar declarações, administrar filial, podendo para tanto, requerer e assinar
contratos e documentos necessários em geral, junta-los e retirá-los, fazer declarações, prestar
esclarecimentos, ajustar cláusulas e condições, admitir e demitir empregados, assinar Carteiras
Profissionais, estipular salários, comprar e vender mercadorias de seu ramo de negocio, contratar
obras e serviços com pessoas físicas ou jurídicas, publicas ou privadas, promover a participação
da empresa outorgante em licitações, inclusive concorrências públicas, tomadas e coíetas de
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KLfUBLICA rr.Ut.lVrt 1 1 \í\o de Goiás Comarca de Goiânia

CARTÓRIO FELIX DE SOUSA
3° TABELIONATO DE NOTAS

• \ \ f i i id ; i i'-4. esquina c/ a Rua T-58, quadra 121 . lote 01, Seior Buenu
fclefone: (62) 3278-1338 / 3278-10%

ANA MARIA FÉL1X DE SOUSA LONGO
Tftbelift

LIVRO: 0725 FOLHAS: 031 Prot: 042273

preços, cartas convites ou qualquer outra modalidade de licitação, concordando com todos os
seus termos, estando autorizado a manifestasse 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 e protestar, fazer novas propostas,
rebaixos e movimentar contas vinculadas ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço c
PIS. representar a Outorgante ativa e passivamente em Juízo ou fora dele, constituir advogado
com os poderes do foro em geral, cláusula ad-judicia c os contidos na ressalva do artigo 38 do
CPC, na defesa dos direitos e interesses da outorgante, enfim praticar todos os aios necessários
ao fiel desempenho do presente mandato, sendo vedado o substahelecimento. O presente
mandato terá validade de O! (um) ano a contar desta data. Feito sob minuta apresentada. A
outorgante declara que foi cientificada do disposto no artigo 299 do Código Penal, assumindo
inteira responsabilidade civil e crimina! 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 c assino. Emolumentos: RS 48,15, Taxa
Judiciária: RS 12.25, [SSQN: R$ 2,41, FUNESP: R$ 3,85, FVNCQMP: R$ 1,44, FUNDEPEG:
R$ 0,96, Penais: RS 1.93, FUNEMP: R$ 1.44, FVNPROGE: 0,96, Advogados Dativos: RS 0,96.
FVNDESP: R$ 4,8Í, Estado: R$ 2.41.(a^-Eaulo César Alcarria, Nada mais. Trasladada cm
seguida. De tudo dou fé. F.u, ^~ '--'tâtid*1^' ~~~~ Thaynara Christine Batista de
Magalhães, Escrevente, a (Kgjtê£éofífi;rvsubescrevi, dou fé e assino em público e raso. Selo
eletrônico n° 0203150312TO3087603250. Consulte: http:\\extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Em testemunho da verdade.

Thaynara ChristjrtfHfétftsíà de Magalhães
íícre vente
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0-1185877/0001-55
Razão Social: J s DISTRIBUIDORA DE PECAS SÁ
Nome Fantasia M s AUTO PECAS
Endereço: A V T 4 1478 QD169 LTIESLASI A / SETOR BUENO/ GOIÂNIA/ GO

/ 74230-030

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/02/2017 a 28/03/2017

Certificação Número: 2017022701171856708234

Informação obtida em 17/03/2017, às 15:09:11.

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

Emissão de 2" via de uertiaao

Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: 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 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 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.

Nova Consulta L^̂ , Preparar página
para impressão

http://wwwreceita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/C^ 1/1
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CAI\A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25127614/0001-60
Razão Social: PPL DISTRJBUIDORA DE PECAS LTDA
Endereço: *v PI&ES FERNANDES si / ST AEROPORTO / GOIÂNIA / GO / 71070-

030

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

validade; 13/03/2017 a

Certificação Número: 2017031501205947594800

Informação obtida em 17/03/2017, às 15:11:14.

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

•
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

!
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
CNPJ: 25.127.614/0001-60

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB); 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 da Lei ne 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 á 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 15:56:19 do dia 21/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2017.
Código de controle da certidão: DD31.D23A.39BC.D458
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta ^=4 Preparar página
para impressão

http://w w w. receita.fazenda.gov.br/Apl i ca^^ 1/1
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CAIXA
CAJXA ECONÔMtCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

InSCPJção: 02714977/0001-04
Razão Social: SUÉCIA VEÍCULOS s A
Endereço: «OD BR- 153 SN KM 515 LT IA / RETIRO oo BOSQUE / APARECIDA DE

GOIÂNIA / GO / 74990-728

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 com o FGTS.

valmaoe: ^fe/Uz/201/ a z9/03//UÍ/

Certificação Número: 2017022803511131789110

Informação obtida em 17/03/2017, às 15:12:10.

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

^£
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>3RASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO
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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: SUÉCIA VEÍCULOS S.A.
CNPJ: 02.714.977/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 ne 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 16:08:22 do dia 25/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2017.
Código de controle da certidão: 4796.A1EA.BA22.C874
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
para impressão

http://wwwTeceita.fazenda.gov.br/AplÍcacoes/ATSPO/Certi^^ 1/1



MG AUDITORIA E
CONTABILIDADE

Marcelo O da Silva - CRC 8285
Diego B Marques - CRC 18842

Av. Assis Chateaubriand, n"2030 - 2' andar - St Oeste

CEP: 74.130-012 - Goiânia, Goiás,

Telefax: (62) 3251-5354

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SANTANA DIESEL LIDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, as partes adiante qualificadas e assinadas:

TATIANE VIEIRA DA MATA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,

erffpresária, portadora da cédula de identidade n°. 4428609 2° Via, expedida pela SSP/GO, inscrita no

CBF/MF sob o n°. 013.132.831-00, nascida no dia 13 de Maio de 1985, filha de Carlos Roberto da Mata
ÍAbadia c de Fátima Aparecida Vieira Abadia, residente e domiciliada à Rua VV5, Quadra Área C-3, Lote

Área, Apartamento 1106, Bloco C-6, Edifício Invent Joy, Villagc Vene/.a, Goiânia - GO, CEP: 74.366-

BRUNO VIEIRA DA MATA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens**
*

empresário, portador da cédula de identidade n°. 4428410, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/Mr-"
l , :**:

soE o n°. 013.132.851-45, nascido no dia 08 de Maio de 1986, filho de Carlos Roberto da Mata Abadia"e
* * * »

* *de (Fátima Aparecida Vieira Abadia, residente e domiciliado à Avenida VB - 35, Quadra 10, Lote 01/29"

Apartamento 44, Torre 01, Residencial Florida, Goiânia-GO, CEP: 74.371-201.

Têm entre si justos(as) e contratados(as), de comum acordo e na mais perfeita harmonia, a

constituição de uma Sociedade Empresária Limitada, a qual se regerá pela legislação vigente e pelo

presente contrato social, mediante as cláusulas, termos e condições adiante aduzidos.
IH

CLÁUSULA PRIMEIRA

NOME EMPRESARIAL E NOME FANTASIA

O nome empresarial da sociedade será: SANTANA DIESEL LTDA.

Seu nome fantasia será: SANTANA DIESEL.
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L3te-~
CLAUSULA SEGUNDA

OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto social:

(45.30-7-03) - Comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores;

(47.32-6-00) - Comercio varejista de lubrificantes;

(45.20-0-01) - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

CLÁUSULA TERCEIRA

SEDE SOCIAL

A sociedade terá por sede social o seguinte endereço: Avenida Pedro Ludovico Teixeira, n°. 3906,

Quadra 83, Lote 05, Parque Oeste Industrial, Goiânia - GO, CEP: 74.375-400.

Parágrafo único: A Sociedade poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, escritórios'^

quaisquer oulros estabelecimentos no país ou no exterior.

CLAUSULA QUARTA
*

PRAZO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da sociedade será indeterminado, e iniciará suas atividades na data de registro

da Junta Comercial.

CLÁUSULA QUINTA

QUADRO SOCIETÁRIO E CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da sociedade será de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000

(cinquenta mil) quotas sociais, no valor nominal de R$ l ,00 (um real) cada uma, totalmente intcgralizado

pelos sócios, em moeda corrente do país neste ato.

Ficará composto o quadro societário da seguinte forma:
SÓCIOS

TAT1ANE VIEIRA DA MATA

BRUNO VIEIRA DA MATA

TOTAL

%

50,00

50,00

100,00

QUOTAS

25.000

25.000

50.000

VALOR RS

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

RS 50.000,00
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CLÁUSULA SEXTA

QUOTAS SOCIAIS

A responsabilidade de cada sócio(a) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integral ização do capital social, na forma do artigo l .052 do Código Civil Brasileiro.

Cada quota dará direito a um voto nas deliberações da assembleia geral.

As quotas serão indivisíveis em relação à sociedade. Quando a quota pertencer a mais de uma

pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

As quotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas, inclusive em relação aos direitos

sobre as mesmas a terceiros, sob qualquer fornia, sem o prévio e expresso consentimento do(s) outro(s)

sócio(s), sendo ineficaz cm relação à sociedade, qualquer infração a esta cláusula, assumindo o intrator,

pessoalmente a responsabilidade. .

O(a) sócio(a) que desejar se retirar da sociedade deverá obrigatoriamente proceder comunicação^**^
•

de retirada aos(às) outros(as) sócios(as), por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, ofertando a ]'
• •

estes(as) sócios(as) remanescente(s) sua(s) quota(s) e requerendo deles(as) aceite da oferta. Não havendo"
• • •

aceita da oferta dentro do prazo aqui estipulado, as quotas estarão liberadas para cessão e alienação •&
• • •

terceiros, não podendo em hipótese alguma o terceiro adquirir as quotas liberadas por preços e condições"

inferiores aos que foram estabelecidos ou ofertados o(s) sócio(s) remanescente(s), e caso haja infração a

essa condição, será automaticamente considerado nulo de pleno direito esse negócio jurídico.

Nos trinta dias subsequentes à notificação acima citada, podem os(as) demais sócios(as) optar pela

dissolução da sociedade.

O(s) sócio(s) remanescente(s) terá(ão) em igualdade de condições, preferência para a aquisição

das quotas de qualquer um(a) dos(as) sócios(as), na(s) proporção(Ões) de sua(s) participação(ões) no

capital social.

CLAUSULA SÉTIMA

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade será regida por ambos os sócios, já qualificados, assinando em

conjunto ou isoladamente, sendo-lhe atribuídos todos os poderes de administração e representação da

sociedade em seus negócios e objetivos, podendo praticar todos os atos necessários e permitidos em Lei,

bem como abrir, movimentar e encerrar contas bancárias.
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Hm caso de afastamento ou impedimento temporário de um dos(as) sócios(as), caberá "a

remanescente responder pelas funções cumulativamente até o desimpedimento ou o preenchimento do

cargo vago, se for o caso.

Será proibido a qualquer dos sócios servir-se da sociedade em transações que prestem garantias

em favor de terceiros, quer seja fiança, caução, aval, hipotecas etc., quer ainda na prática de quaisquer

atos da mesma natureza, os quais possam trazer riscos para a sociedade, sob pena de nulidade dos

mesmos.

Os sócios poderão ceder ou transferir bens imóveis e móveis, sempre em conjunto.

Os administradores somente poderão fazer uso da denominação social em negócios de interesse d^ - t (

sociedade.

Os administradores se obrigam no exercício de suas funções, a terem o cuidado e a diligência qife

toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios. '

Os administradores no exercício de suas funções poderão ter uma retirada mensal a título de "pro-

iabore", que será levado a débito da conta de despesas da sociedade, cujo valor será fixado anualmente

em comum acordo pelas sócias.

CLAUSULA OITAVA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a

administração da sociedade, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrar sob os seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações

de consumo, fé pública ou a propriedade, na formado artigo l .011, § 1°, do Código Civil Brasileiro.
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CLAUSULA NONA

DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Os administradores obrigatoriamente convocarão a(s) sócia(s) para deliberarem por escrito sobre

casos e matérias previstos em lei, e para os seguintes:

I - aprovação das contas da administração;

II - designação do(s) administrador(es), quando feita ern ato separado;

III - destituição dos administradores;

IV - modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

V - modificação do contrato social;

VI - incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

VII - nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

V I I I - pedido de concordata.

As deliberações dos(as) sócios(as) serão tomadas por votos, da seguinte forma:

Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capilal social, nos seguintes casos:

I - modificação do contrato social;

U - incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação.

Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos seguintes casos:

I - designação do administrador, quando feita em ato separado;

II - destituição do administrador;

Itl - modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

IV - pedido de concordata.

Pelos votos correspondentes a maioria absoluta, nos demais casos, inclusive:

I - aprovação das contas da administração;

II - nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas.

Na designação de administrador(a) não sócio(a), dependerá da aprovação da unanimidade dos(as)

sócios(as) enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela

aprovação de titulares de quotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social.

Sobre os negócios da sociedade, competirá o(a) administrador(a) decidir.
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Para formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais de^yf

capitai.

Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios(as) no caso de empate, e, se este

persistir, decidirá o juiz.

Responde por perdas e danos o(a) sócio(a) que, tendo cm alguma operação interesse contrário ao da

sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto.

Dispensar-se-á reunião quando todos(as) os(as) sócíos(as) que decidirem, por escrito, sobre a

matéria que seria objeto delas, na forma do artigo 1.072, §3°, do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA

EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

•
O exercício social tem início em 1° Janeiro e término cm 31 de Dezembro de cada ano, quando'"*

* » * • •
serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, .....

Em caso de Lucro Líquido apurado ao término do exercício social, este poderá ter a seguinte •*

destinacão:

a) Em comum acordo entre os(as) sócios(as), ser definido um valor mínimo que sefál ."

distribuído entre os mesmos, diferentemente ou não dos percentuais de participação de cada um(a)

no capital social.

b) Ser levado à conta de Lucros Acumulados para posterior aumento de capital social;

c) O valor que restar após a distribuição ao(s) sócio(s), será(ão) incorporado(s) ao capital

social e/ou destinado à formação de reservas ou mesmo deixado em suspenso (acumulados),

segundo o que for deliberado em comum acordo entre os(as) sócios(as).

d) A empresa poderá fechar balanços intermediários durante o exercício social, se assim

preferir para distribuição de lucros, aumento de capital c o que os(as) sócios(as) em comum

acordo, por escrito, resolverem.

e) A empresa poderá fazer antecipações de lucros mensais durante o exercício social, l imitado

ao lucro líquido apurado ao final do mesmo.

Em caso de Prejuízo Líquido apurado ao término do exercício social, este poderá ter a seguinte

destinacão:

a) Ser atribuído ou suportado pelos(as) sócios(as) na proporção de suas participações;
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b) Ser levado ã conta de Prejuízos Acumulados, para serem liquidados nósp-excTrfpty?"Ioy

subsequentes. xf/;? ̂  \^£/'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DISSOLUÇÃO / APURAÇÃO DOS HAVERES / RETIRADA DE SÓCIO

No caso de falecimento, interdição, incapacidade superveniente ou impedimento de qualquer

um(a) dos(as) sócios(as), a sociedade não se dissolverá c será procedido da seguinte forma:

(i) Será elaborado um balanço especial, com base na situação patrimonial da sociedade, para

apurar os haveres das quotas sociais do(a) sócio(a) impedido(a), dentro de 30 (trinta) dias a

partir da ocorrência ou fato impeditivo; ••• • • • *
• •*•«

(ii) Caso haja consenso entre os herdeiros ou sucessores do(a) sócio(a) impedido(a) e os(a"s«)»»«»
* • * *

sócios(as) remanescentes para a inclusão dos herdeiros ou sucessores no quadro social fla ."

sociedade, as respectivas e integral i zad as quotas ou haveres serão transferidas as mesmas * :

mediante alteração contratual;
• • • *• • i- - *

(iíi) Caso não haja consenso para a inclusão dos herdeiros ou sucessores no quadro social da

sociedade, com base no balanço especial elaborado, serão pagos aos herdeiros ou sucessores

os valores devidos, em moeda corrente do país, em 12 (Doze) prestações, mensais e

sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGPM/FGV ou outro índice que venha a substituí-

lo, vencendo a primeira parcela 30 (Trinta) dias após a data do balanço especial elaborado.

Permanecendo apenas um(a) sócio(a) no quadro social da sociedade, esse(a) terá o prazo de 180

(Cento e Oitenta) dias, contados a partir do fato impeditivo, para recompor a pluralidade social, com o

que, não recomposta dentro do referido prazo, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma

de empresário individual.

Resolvendo o(a) sócio(a) remanescente extinguir a sociedade, esse(a) terá que quitar integralment

e imediata os valores devidos aos herdeiros e sucessores do sócio impedido.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

AVAL E FIANÇA DOS SÓCIOS

A cada sócio(a) quotista, deverá ter em conla e levar em consideração que quaisquer dívidas ou

avais particulares assumidas, devem ser precedidos de comunicação ao credor, da não entrada no

património do devedor ou avalista das participações societárias na sociedade. Apesar disso, caso essas

participações venham a ser vinculadas, por decisão judicial ou execução, aos sócios quotistas

remanescentes adquirirão as participações do devedor ou avalista na empresa, na condição e valores

especificados, na proporção relativa ao capital que possuírem nu ocasião, sendo o produto dessa aquisição

depositado judicialmente, a favor do credor, até a liquidação da pendência do(a) sócio(a) quotista devedor

ou avalista.

Se no decurso da ação judicial ou execução, o(a) sócio(a) quotista devedor ou avalista sanar «••••• • • • •
problema sem a necessidade de uso dos depósitos judiciais efetuados, os valores desses depósitos serão•*••

levantados e restituídos aos depositantes, retornando as correspondentes participações societárias o(ã) •"

sóoio(a) quotista devedor(a) ou avalista.
• • • •• • •

Caso haja o uso parcial dos depósitos judiciais acima para quitação da dívida ou aval, o

levantamento dos valores remanescentes e a devolução das participações societárias correspondentes

serão proporcionais aos valores não utilizados, calculadas no mesmo critério previsto para sua aquisição.

Em qualquer hipótese de gravame ou bloqueio das participações societárias em dívidas ou avais de

sócios(as) quotistas, poderá a sociedade envolvida e scus(uas) sócios(as) quotistas apresentar

judicialmente a interposição de recursos de terceiros na ação judicial ou a execução da dívida ou aval.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

DISPOSIÇÕES GERAIS

As parles elegem o foro da comarca de Goiânia-GO, para por meio de ação competente dir imir

toda e qualquer questão divergente oriunda do presente contrato social, direta ou indirctamente,

renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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E, como assim disseram, estão as partes justas e contratadas, fimiando o presente instrum

si, seus herdeiros e sucessores, em 01 (uma) única via, que lhe sendo lido, aceitam e assinam para que

produza os seus efeitos legais.

Goiânia-GO, 29 de Setembro de 201 6.

TATIANE VIEIRA DA MATA
Sócia Administradora

BIWNO VIEIRA DA MATA
Sócio Administrador
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Certificu que este documento da empresa SANTANA DIHSHL LTDA, Nire: 52 20359081-6 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Uuiás Pai u

v;ilii. ;ar este documento, acesso http://www.juceg.gO-gov.br/ e informe: N° do protocolo 16/305292-1 e o código de segurança j J YXz. Esla cópia foi auleniic.id.i

digi talmente e assinada em 21/10/2016 15:52:02 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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Certifico que este documento da empresa SANTANA DIESEL LTDA, Nire: 52 20359081-6 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estada de Guias. P;ira

KiliC.ii este documento, acesse http://www.juceg.gu.guv.br/ e informe: N° do protocolo 16/305292-1 e u código de segurançajJYXz. Esla cópia foi autenticada

cnlc e assinada em 21/10/2016 15:52:02 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVfDADES ECONÓMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

4315103 01/11/2018

SITUAÇÃO DO CADASTRO

ATIVO
NOME OU RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA
SANTANA DIESEL LTDA - ME SANTANA DIESEL
ENDEREÇO
AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NUM 3906 QD 83 LT 05 - PRQ OESTE INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES GERAIS
NATUREZA JURÍDICA ABERTURA
SOCIEDADE EMR LIMITADA 20/10/2016
ESCRITA CONTÁBIL ESTIMATIVA
MÃO

IDENTIFICAÇÃO • PESSOA JURÍDICA
CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
26 393.970/0001-98

ÚLTIMO EVENTO NATUREZA
30/10/2016 ABERTURA

INCENTIVO/REGIME

INSCRIÇÃO COMERCIAL
52203590816

ORIGEM TRIBUTOS ALVARÁ FUNCIONAMENTO
CONTRIBUINTE ISS/TX/TS

ISENTO/IMUNE SUBST. TRIBUTÁRIO
NÃO NÃO

REGISTRO
JUCEG

NUM. SÓCIOS
2

NUM. EMPREGADOS

ATIVIDADES EXECUTADAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
<!53070300 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores
473260000 Comercio varejista de lubrificantes
Í520Q0100 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

»)ME CPF
TIANE VIEIRA DA MATA 1313283100

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

ENDEREÇO
R WS QD AR C3 LT ÁREA - AP 1106 - VLG VENEZA

[)ATA INCLUSÃO
31/10/2016

N. PROCESSO
6789764-1

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET. CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

t:M 20/10/2016 EFETUOU ABERTURA

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

htt&/'VíWw8gaania 90 gu/br/sislemBS/sccaaiBsp/sccBegOOlOOasp
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TAT1ANK V I E I R A DA MATA

ftí S ! . " • HTO DA MATA ABADIA
FÁTIMA APAKtvIDA VIEIRA ABADIA

13/MAI/1985
•

C.NAS. 4820 FLS. 144 L. A-ÍJ VILA
B8ASILIA-AP. DE GOIÂNIA GO EH 23/05/1985

013132831-00

6766347 Él 24376680
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26393970/0001-98

Razão Social: SANTANA DIESEL LTDA ANTANA DIESEL LTDA
Endereço: AV PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA/ PARQUE OESTE INDUST/ GOIÂNIA/

GO/ 74375-400

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/03/2017 a 30/03/2017

Certificação Número: 2017030101464990102834

Informação obtida em 14/03/2017, às 11:14:54.

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

httf;s://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeC^ 1/1



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° 16141394

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
SANTANA DIESEL LTDA - ME(ESPOLIO)

DESPACHO (Certidão valida para a matriz e suas filiais):

CNPJ
26.393.970/0001-98

NÃO CONSTA DEBITO

*. *. *. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. +. *

#. #. *. *. *. *. *. *• *• *. *. K C . *. #. *. # . *. # . *. *. *. *. *. *

*. M>. *. *. *. r. #. *. *. *- *. * . *. *. *. *• *- *• *. #. *• #. *• *

*. #, *. *. *. #. #. # . *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *

#. #. *. #. *. *. #. *. *. *. *• *• *- *. *• *• *. *. *. *- *• *• *. *

#. »i. #. *. #. #. *. *. *. *. #. *. *. *. *. *• *• *. *. *. *• *• *• *

. 1(1. *. *. «. if . m . #. *. *.

. *• *• *• *. *. *- *- *. *•

e. *. *, *. *. *. *.

. *. *• * • *. *. *.

*. *.

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.

'SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.551.682.864 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 14 MARCO DE 2017 HORA: 11:12:50:3



Página l

PODER JUDICIÁRIO
DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTANA DIESEL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 2 6 . 3 9 3 . 9 7 0 / 0 0 0 1 - 9 8

Certidão n ° : 125875439/2017
Expedição: 14/03/2017, às 11:14:06
Validade: 09/09/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e S A N T A N A D I E S E L L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), insc r i to (a ) no CNPJ sob o n°

2 6 . 3 9 3 . 970 /0001-98 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no ar t . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e
na Reso lução Adminis t ra t iva n° 1470/2011 do Tr ibunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tr ibuna i s do Traba lho e estão a tua l i zados até 2 ( d o i s ) dias
an te r io res à data da sua expedição .
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa era relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi l iais.
A ace i tação desta ce r t idão condiciona-se à ve r i f i cação de sua
a u t e n t i c i d a d e no por ta l do T r i b u n a l Super ior do T r a b a l h o na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco N a c i o n a l de Devedores T raba lh i s t a s cons tam os 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 i d i c a s
inadirnplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j ud i c i a i s t r aba lh i s t a s , inc lus ive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Minis tér io Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

• ,s Jaestcs; ;: idttítst. j HL- . l > r



14/03/2017

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.548.838-7

Prazo de Validade: até 12/04/2017

CNPJ: 26.393.970/0001-98

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal n°
5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso l e seus parágrafos 2° e 7° do
Decreto n° 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária
imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não excluí o direito da Fazenda Pública
Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela
autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1° da Lei Municipal n°
5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1° do
Decreto n° 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 14 DE MARCO DE 2017

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNiCO www.aoiania.ao.gov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

httf://www.goiania.go.gov.br/sisternas/sccer/asp/sccerCK)300w0.asp 1/1



14/03/2017 Emissão de 2a via de Certidão

BRASIL Acesso ã informação Participe Serviços Legislação Canais
J t

Recorta Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SANTANA DIESEL LTDA
CNPJ: 26.393.970/0001-98

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 n9 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 ás 17:52:46 do dia 15/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2017.
Código de controle da certidão: F85F.CB08.7FB6.11AE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
para impressão

http://w w w.receita.f azenda.gov.br/Apl i cacoes/ATSPO/^^ 1/1



C.l . 035/17

METROBUS
Transporte Coletivo S/A

De: Gerência de Suprimentos

Para: Diretoria de Gestão

Assunto: Precificação para Aquisição de Amortecedores e Turbo Alimentadores.

Goiânia, 09 de março de 2017. '

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. N^ 003/17 da Gerência de Manutenção de Frota,

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

fornecimento de Amortecedores (novos) e Turbo Alimentadores

(remanufaturados), 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$ 242.018,32 (Duzentos

e quarenta e dois mil, dezoito reais e trinta e dois centavos ) e o menor valor apurado é

R$ 149.830,50 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta

centavos): Ofertado pela empresa: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S. A.

O valor médio global apurado para o lote 02 é R$ 237.104,00 (Duzentos

e trinta e sete mil, cento e quatro reais) e o menor valor apurado é R$ 108.000,00

(Cento e oito mil reais): Ofertado pela empresa: SANTANA DIESEL LTDA.

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

Atenciosamente,

Adélcio Alves
Gerente de Suprimentos



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

Processo: 2017000104

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Aquisição de Amortecedores e Turbo Alimentadores.

METROBUS

DESPACHO N° 074/2017-DG.

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

035/17 da Gerência de Suprimentos, encaminhe-sc à Presidência para conhecimento e decisão

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

médio global apurado para o lote 01 foi de R$ 242.018,32 (duzentos e quarenta c dois mil

dezoito reais e trinta e dois centavos) e o menor preço apurado foi de RS 149.830,50 (cento

e quarenta e nove mil oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos), ofertado pela

empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A.; o valor médio global apurado para o lote

02 foi de R$ 237.104,00 (duzentos e trinta e sete mil cento e quatro reais) e o menor preço

apurado foi de RS 108,000,00 (cento e oito mil reais), ofertado pela empresa SANTANA

DIESEL LTDA.

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

Licitação para as providências de praxe.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Mctrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 20 dias do mês de março de 3017.

RICARDO UUIZ JAYIVIE
DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NAf ORMA DA LEI

Goiânia: £ S ffffi / / *

Marlius Braga Machado
Presidência

METROBUS

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

Fones: (62) 3297-7790/3297-7791 - PABX: (62) 3297-1333 - FAX:{62) 3297-1206/3297-1312 - E-mail: dirfinanceira@metrobus.com.br
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METS OBUS
Tíonsport' Coteftvo S/A

Goiânia, 23 de março de 2017.
De: Comissão Permaneni -± de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Dispensa 006/2017 - Processo n° 2017000104 - Aquisição Emergência!

de Amortecedor e TL -bo Alimentador

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de

da Cl n° 003/17 datada de 25 de jar

emergência! de Peças para chassi (Amoi

para veículos da frota operacional, veícu

com projeção de consumo para 90 (no\e instruído com 03 (três) orça

Lote 01 - Amortecedor

pedido da Gerência de Manutenção de Frota, através

eiró de 2017 (em anexo), solicitando a aquisição

tecedor e Turbo Alimentador Remanufaturado)

os Articulado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E,

enta) dias, divididos em 02 (dois) lotes, cada lote

nentos, sendo:

EMPRESA

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇS S/, i

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTD \J

04.185.877/0001-55

02.714.977/0001-04

25.127.614/0001-50

Valor Total R$

149.830,50

395.524,50

180.700,00

Lote 02 - Turbo Alimentador

EMPRESA

RETÍFICA ALVORADA DE MOTORES EIR ! LI -

EPP

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

SANTANA DIESEL LTDA

CNPJ

02.388.148/0001-70

02.714.977/0001-04

26.393.970/0001-98

Valor Total R$

173.400,00

429.912,00

108.000,00

Tendo em vista a igualdade entre as propostas quanto ao objeto a ser fornecido,

bem como em razão da regularidade das mesmas, apontamos como válidas e concluímos ser

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



Minoras
Transpor!' ColQllvo S/A

das empresas JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A e SANTANA DIESEL LTDÀÍ°

propostas mais vantajosas para esta companhia.

Quanto a razão da escolha do fornecedor, entendemos, por motivos óbvios,

estar plenamente demonstrado o respeito aos princípios da economicidade, isonomia e a

impessoalidade, vez que as propostas da; empresas JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A e

SANTANA DIESEL LTDA, são as que meihor atende ao objeto em questão.

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

juntadas, que os valores das propostas abaixo, são as mais vantajosas para a Metrobus,

sendo:

- Lote 01 (Amortecedor) - no valor de R$ 149.830,50 (cento e quarenta e

nove mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos), proposto pela

empresa JS DISTRIBU DORA DE PEÇAS S/A.

Lote 02 (Turbo Alimenbrdor) - no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil

reais), proposto pela err presa SANTANA DIESEL LTDA.

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 aportadas com receitas próprias, através da Conta

contábil de receitas n° 4.1.1.01.

Quanto a Fiscalização e F ecebimento do objeto - A gestão e a fiscalização

da aquisição ficarão a cargo do servido IRON BORGES FEITOS, Gestor de Contratos e do

servidor ADELCIO ALVES DA SILVA JUN OR, fiscal do contrato ou quem for designado pelo

titular desta pasta por instrumento que o substitua, conforme Artigo art. 40, VII da Lei

13.303/16 c/c 51 da Lei Estadual 17.928; .2.

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

Dispensa de Licitação Emergencial, com fulcro no art.29, inciso XV da Lei Federal

13.303/2016 e art. 33 da Lei Estadu. l n° 17.928/12, para contratar as empresas JS

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A e ! 1ANTANA DIESEL LTDA, peio valor total de R$

257.830,50 (duzentos e cinquenta e set< mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos),

para o fornecimento de Peças para chassi (Amortecedor e Turbo Alimentador

Rema n uf aturados) para veículos da f Dta operacional, veículos Articulado e Biarticulado

Volvo B340M - DH12E.

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N ?99 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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MET; OBUS
Transpor)' • Coletlvo S/A

A emergência justifica-se, tendo em vista que, após a realização do Pregão

Presencial n° 004/16, processo n° 2015000745 (aquisição de Turbo Alimentador Novo e

Remanufaturado), terem os lotes 03 (Tu Do Alimentador Garret Remanufaturado Volvo B12M

3340 - 2011) e lote 04 (Turbo Alimentador Garret Remanufaturado Volvo B12M 3340 - 2011)

e Pregão Presencial n° 005/16, processo 1° 2016000918 (Aquisição de Peças para Suspensão

e Freio), lote 01 (Amortecedor dianteiro t o Volvo B12M - 2011 n° Volvo 20549244) e lote 03

(Amortecedor do Reboque da Tração do V )lvo B12M-2011 - Volvo 20549248), FRACASSADOS,

Prejudicou a manutenção de 23 (vinte e t"ês) veículos, os quais estão parados por falta destas

peças, provocando o comprometimento c 3 operação e com a possibilidade de novos ônibus a

virem ser paralisados pelo mesmo motivo

Assim sendo, encaminhamo o presente processo a esta Assessoria para

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

Atenciosamente,

Olíci
President¥ da CPL

3/3

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca h- 799 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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METROBUS
Trc isporle Coletlvo S/A

_^_
I f INUTA

CONTRA TO NO _ /17

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

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO 1.--/A, com sede à Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina,
nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o 1° 02,392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATANTE, representada pelo Uretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, cortadores 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 Contra ;o de Fornecimento, conforme cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMHIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Proc -isso n° 207000104, Dispensa de Licitação n°
006/2017, à proposta de preços apresei ;ada em / /2017 e às determinações da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 19 >3; 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a f irnecer à METROBUS, Amortecedor e Turbo
Alimentador, para veículos da frota o teracional, veículos Articulado e Biarticulado Volvo
B340M - DH12E.

CLÁUSULA TERCEIRA - D/ VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instri mento é de 90 (noventa) dias, contados da sua
assinatura.

A gestão do contrato ficará a cargo do se "idor Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
servidor Adélcio Alves da Silva Júnior, í u quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo d - art. 40, VII da Lei 13.303/16.
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CLÁUSULA QUARTA - 0AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os produtos serão fornecidos cot forme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, via emissão de Ordem de l ornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - Do local de Entrec.a

• A CONTRATADA devera entregar os Amortecedores (novos) e Turbo
Alimentadores (remanufaturados) no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte
Coletivo S/A, localizado na Rua ''atriarca, n° 299 - Vila Regina - Goiânia -- CEP,:
74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 -• 11:30 e 13:00 - 16:30 de
Segunda a Sexta feira, devendo es-lar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem
de fornecimento ou serviço;

Devera constar no corpo da nota -scal, o número do contrato e número da ordem de
fornecimento ou serviço.

Parágrafo Segundo - Do Serviço de Re.na nufatura mento
A execução dos Serviços de Rema lufaturamento dos Turbo Alimentadores, deverão ser
realizados pela empresa contratada em sua sede ou filiais mais próximas, obedecendo o
prazo de entrega de até 05 (cinco'-, dias após a emissão da Ordem de Fornecimento ou
Serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por
fax símile ou correio eletrônico;

• Na Ordem de Fornecimento 01 Serviço serão encaminhados as especificações
(quantidade e numeração), de aço do com as necessidades da CONTRATANTE.
A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficara condicionada autorização
pela Gerência de Suprimentos.

Parágrafo Terceiro - Das Condições de '-lecebimento

• Os produtos serão recebidos por 'servidor designado pela Gerência de Suprimentos
nas seguintes condições:

° Os produtos serão recebidc H Provisoriamente após entrega, para efeito de
posterior verificação da corvormidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, no prazc de até 03 (cinco) dias úteis;

o Será recebido Definitivamen"e, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes tio Edital e da proposta, e sua consequente
aceitação, que se dará até 0£ (oito) dias do recebimento provisório;

° Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fix ndo, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no di i do esgotamento do prazo.

Parágrafo Quarto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá
ser feita na presença de representante ; da Contratante e da Contratada, na ocasião da
entrega. Se a Contratada não puder par 'cipar da conferência, assumirá como verdadeira e,
portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.

Parágrafo Quinto - Havendo ato 01 fato imputável à CONTRATADA que impeça o
cumprimento do prazo, o mesmo só corieçará a ser computado a partir da data em que a
circunstância impeditiva for superada.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fie H obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitaçi o e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIG/ COES DA CONTRATADA E DA CONTRATANT

A CONTRATADA obriqa^se^a:
• Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no

Termo de Referência;
• Efetuar a entrega dos produtos t m 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 * danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Congo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);
o O dever previsto no item -interior implica na obrigação de, a critério da

Administração, a contratada .ubstituir, às suas expensas, no prazo máximo de
03 (três) dias, o produto fora «.'as especificações contratadas;

• Atender prontamente a quaisque • 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 n-otivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovarão;

• Manter, durante toda a exea gão 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 SL :>contratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições -autorizadas no Termo de Referência ou na minuta
de contrato;

• Responsabilizar-se pelas de: pesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comen iais, 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 lege s 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 defii 'tivo dos mesmos pela CONTRATANTE;

• No caso da empresa CONTRAI \DA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a
mesma deverá considerar o seu ;jreço ofertado, inclusive nos lances, a aliquota de
ICMS vigente no Estado de Go ias. Nesse caso, do preço a ser contratado será
deduzida a diferença de aliquota 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;
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Prestar quaisquer esclarecimentos :|ue venham a ser formalmente solicitados pela' ''-

CONTRATADA, pertinentes ao obj» :o do contrato;

Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes,
através do servidor designado Fisc il do Contrato;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

• Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompa ihará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as
falhas porventura detectadas, ' omunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;

• A ação ou omissão, total ou pare ai, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não
fará cessar nem diminuir a respon; íabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fon ecida 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 cê garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, /ícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas
expensas, no prazo de 03 (três) dias út tis, contado do primeiro dia subsequente àquele do
recebimento da notificação expedida pele, CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile
ou correio eletrônico;

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo dt garantia dos produtos e serviços fornecidos pela
contratada seja maior que o estabelecido :io Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

CLÁUSULA SÉTZMA - DO VALOR E RE/ JUSTE

A CONTRATADA fornecera o objeto de ac :trdo com a Ordem de fornecimento discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$ ( ), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será < :etuado em até 30 (dias) a contar da data do
recebimento definitivo dos objetos cot tratados, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal, ;iue deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do
Contrato;

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMEN *O E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto
contratado e protocolizará a Nota Fiscal -atura correspondente na Metrobus, que deverá ser
minuciosamente atestada, conferida e rec ;bida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O pagamento à C ONTRATADA 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 atrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato.

Parágrafo Segundo - O pagamento s» 'á exclusivamente realizado através de crédito em
conta-corrente bancária (DOC, TED, Dep :>sito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira
responsabilidade os dados fornecidos, de\ damente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Ele rônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (rrurca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
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números óo(a);

• i) Processo Administrativo que abrnnge a relação contratual;

• ii) Contrato Administrativo;

• iii) Procedimento Licitatório;

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

o a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente

aos objetos entregues;

o b) Certidões Negativas atuali :adas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais

(INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

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

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicita-los nos parágrafos 3° e 4° será devolvida à
CONTRATADA e seu pagamento ocorrerí em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua
última apresentação válida, sem prejuízo ;Jo prazo de pagamento estipulado em conformidade
ao parágrafo Primeiro da desta Cláusi Ia.

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 provisó io 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 atrase no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a
ele dado causa haverá compensação finar ::eira, 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 Microe npresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a ;:atura, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Parágrafo Nono - Os créditos da execi cão 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 REC RSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, socie :lade de economia mista, não conta com qualquer

recurso orçamentário do Estado, razão oela qual todas as despesas são suportadas com
receitas próprias, através da Conta contát il de receitas n° 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDAÍ ES

Constituem ilícitos administrativos, as pr iticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, 013 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de
normas que vierem a substituí-los.
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA q ie incorra nas faltas referidas nesta cláusula
se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 8- da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°
17.928/12, sem prejuízo das sanções per .ais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal
8.666/93.

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

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

Parágrafo Quarto - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no
cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a
CONTRATADA à multa, conforme infraçõ ;s cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valor mensal do Contrato : era 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 °/
4 °/
6 °/
7 °/
8 °/

10 c

a sobre ( valor mensal do contrato
o sobre t valor mensal do contrato
o sobre <. valor mensal do contrato
o sobre ( valor mensal do contrato
o sobre c valor mensal do contrato
/o sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)
Deixar de cumprir quaisquer doí itens do Edital, Termo de Referência e
de seus Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as
orientações da CONTRATANTE, p. :-r ocorrência.
Deixar de manter o quantitativc de profissionais alceados na execução
dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades, . ior funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o
coordenador, conforme previsto :io Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre t 'do e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer do; itens do Edital, Termo de Referência e
seus Anexos, não previstos nesta tabela de multa,, em reincidência
formalmente notificada, por ocor éncia.
Deixar de fornecer EPIs (Equipa. nentos de Proteção Individual), quando
exigido em lei ou convenção, ios seus empregados e de não impor
penalidades àqueles que se nege em a usá-los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregí do sem crachá ou uniforme, com traje
sujo, manchado ou mau apresen .ado, por ocorrência.

GRAU

1

2

2

2

2

2

2

2

2
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Deixar de zelar pelas instalaç '-es utilizadas da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou
fracionado, ou ensejar o seu rete damento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execi.ção dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legislarão vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qua ficação para executar os serviços
contratados ou fornecer pró Jutos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo 01 em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salve motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços ou fornecimentos cor .ratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento :Je salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com qi aisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do conti ato, 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 inidôní o ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o
Certame ou durante a execução ontratual.
Fraudar a execução do contato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade > te.)

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
valor do contrato ou Nota Fiscal, no cãs" de descumprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebraç-jo 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 prevista^
aplicadas isoladas ou conjuntamente co:
cometida pela CONTRATADA, sem prejuíz
Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cê:
ser apurados pela CONTRATANTE; d)
impedimento de contratar com a Adn
descredenciamento do Cadastro Unifícac
enquanto perdurarem os motivos determ
reabilitação perante a própria autoridade
ressarcida a CONTRATANTE dos prejuízo
sanção.

; no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser
n outras sanções, a depender do grau de infração
> de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78,
santes e/ou danos emergentes, por ela causados, a
Declaração de Inidoneidade, suspensão de licitar,
inistração Pública Direta e Indireta de Goiás, e

:> de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR,
nantes da punição ou até que seja promovida a sua
:ue aplicou a penalidade, que será concedida quando

resultantes e após decorrido o prazo da respectiva

Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada jpós regular processo administrativo, será deduzida
dos valores eventualmente devidos pé a CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer
caso,ser paga espontaneamente no prazc máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da
intimação da decisão ou cobrada judicialrr ente.

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser( im) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o contrato e apli jue 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 impediment :> de contratar com a Administração Pública Direta e
Indireta do Estado de Goiás, deverão ser .[raduados pelos seguintes prazos:
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1-6 (seis) meses, nos casos de:

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

b) alteração da quantidade ou qualidade - a mercadoria fornecida.

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

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

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

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

c) praticar ilícito visando frustrar os t bj et i vos 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 for uito 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 hajc 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 cata da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA Aí TERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, por açore o entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em
violação da obrigação de licitar, nos termt-.s 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 lecessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, nos teimos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.

Parágrafo Segundo - O presente Con rato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições:

a) por determinação unilateral no case 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 haia conveniência
para a Administração Pública:

c) judicial, nos termos da legislação em v=;jor.

Parágrafo Terceiro - A rescisão admir strativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da Diretoria Exec ttiva da CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas :im lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial o o objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO Fi RO

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

E assim, por estarem justas e contratada; , 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:

MARLZUS BRAGA MACHADO
!)iretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor cê Gestão Corporativa

CONTRATADA:

Representante
Testemunhas:

1 -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
VERTI DÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federa! do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
AT1VA DA UNIÃO

Nome: RETIFICA ALVORADA DE MOTORES EIRELI - EPP
CNPJ: 02.388.148/0001-70

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 ern 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 PG,'N e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a'd' do parágrafo único do ari 11 da Lei n5 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Cortaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014
Emitida às 13:22:38 do dia 17/03/2017 <hora e data de Brasília>
Válida até 13/09/2017.
Código de controle da certidão: 6B63.9A75.A.3A8.833B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este d icumento.

Nova C insulta p g i n a
para impressão



CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02388148/0001-70
Razão Social: RETIFICA ALVORADA DE MOTORES LTDA
Nome Fantasia:RETiFiCA ALVORADA
Endereço: AV ANHANGUERA 13105 / BAIRRO IPIRANGA / GOIÂNIA / GO /

74450-010

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 19/03/2017 a 17/04 2017

Certificação Número: 20170 1901154402952810

Informação obtida em 23/03/2017, às 09:33:08.

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



Empn isas Vencedoras

Í
METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A

4 ET RO BUS C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03 j
ansporte Coletivo S/A i RUA PATRIARCA, 299 VILA REG< NA GOIANIA-GO :0543!6

For

Dis

Ite

1

2

ncedor: 10549 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E .A

pensa de Licitação: 0006/2017

Data: 23/03/2017

Processo: 2017000104

Código Produto

13545 AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO B12M - <" Jll - VOLVO
20549244 (COFAP, MONROE, NAKATA OU DE ME .HOR
QUALIDADE)

13552 AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO DO V )LVO B12M -
2011 VOLVO 20549248 (COFAP, MONROE, NAK^ rA OU DE
MELHOR QUALIDADE)

1
Marca Un.

PÇ

PÇ

Preço

416,15

437,04

Qtde Valor Total

150,00 62.422,50

200,00 87.408,00

Total Geral: 149.830,50

23/03/2017 1'agina l de l
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ÍMETROBUS
•onsporte Coletivo S/A

METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A
C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA REC1NA GOIANIA-GO

Forncedor; 517 - SANTANA DIESEL LTDA

Dispensa de Licitação: 0006/2017

Data: 23/03/2017

Processo: 2017000104

Ite Código Produto

l ' 16693 TURBO AUMENTADOR GARRETT- REMANUFAT RADO DO
VOLVO B12M 340-2011

..____

Marca Un.

SER

Preço

1.800,00

Qtde Valor Total

60,00 108.000,00

Total Geral: 108.000,00

23/03/2017 Pagina I cie l
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P A R E C E R na LO V /2017

Processo n° : 2017000104
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação a° 006/2017 - emergencial - serviço de peças para

chassi - amortecedor e turbo alimentador remanufaturados para veículos
Articulado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL -

Comissão Permanente de Licitação, por meio da CL na 026/2017, de 23/03/2017, quanto à

legalidade de sua manifestação que concluiu 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 serviço de peças para chassi - amortecedor e turbo alimentador

remanufaturados para veículos Arriei lado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

Ressalta se que a Cl n° 003/217 da Gerência de Manutenção

de Frota, justifica a situação emergen- ial, devido tentativa anterior de contratação através

de pregão, não tendo contudo, ob.ido êxito, uma vez que o certame para oslotes

correspondentes à este objeto foram declarados fracassados.

Rua Patriarca, 299, 'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
<\BX: (62) 3230-7500
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Ressalta se que na Cl acima mencionada, destaca a urgência

e emergência, apresentando o agravamento de situação que já era caótica, contudo,

mesmo a posteriori, foi dada a abertura de procedimento ordinário, processo nQ

2017000338, para o suprimento das demandas subsequentes.

Faz a CPL em sua comunicação, faz menção aos seguintes

orçamentos, todos juntados nos autos.

Lote 01

EMPRESA

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ

04.185877/0001-55

02.714.977/0001-04

25.127.614/0001-50

VI Total

149.830,50

395.524,50

180.700,00

Lote 02

EMPRESA

RETÍFICA ALVORADA DE MOTORES EIRELI-EPP

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

SANTANA DIESEL l.TDA

CNPJ

02.714.977/0001-04

02.714.977/0001-04

26.393.970/0001-98

VI Total

173.400,00

429.912,00

108.000,00

Apreciai as as propostas, verificou-se que as Empresas JS

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTE.A, CNPJ n° 04.185877/0001-55, detêm oferta mais

vantajosa, para o lote 01, no valoi de R$ 149.830,50 (cento e quarenta e nove mil,

oitocentos e trinta reais e cinquenta entavos) e SANTANA DIESEL LTDA, CNPJ n°

26.393.970/0001-98, para o lote 02, n< valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

A Comissão Permanente de Licitação após a devida

Rua Patriarca, 299, ,'ita Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500
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instrução processual, concluiu que a situação 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,,

É o Relatório. Passemos à análise.

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de

Economia Mista, no âmbito Estadual, submete-se, como regra, à legislação licitatória para

contratação de obras, serviços, compras, alienações, permissões e locações, por força dos

comandos contidos no art. 37, XXI, da Constituição Federai, e Lei 13.303/16.

Todavia em consonância às normativas acima delineadas,

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

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

Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista .

O Es ta 11 to Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de

Economia Mista prevê em seu art. 2", XV, que é dispensável quando houver situação de

urgência / emergência, conforme coh cionamos:

Ari 29. âiapensâvel a realização de licitação por empresas públicas e

soe.-idades de economia mista:

(.. ) Omissis.

XV cm situações de emergência, quando caracteri/ada urgência de

atendimento do situação que possa ocasionar preiuíz.o ou

cor:-prometer a segurança de pessoas. obras, serviços,

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente

pai i os bens necessários ao atendimento da situação emergência! e

pari as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no

prí.'O máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e

inirterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a

Rua Patriarca, 299, ,'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500
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prc '-rogação dos respectivos contratos, observado o disposto no §

2o; i grifo nosso).

A respeito do conceito de emergência, temos nas lições de

Marcai Justen Filho, forte balizamento doutrinário, conforme abaixo colacionado:

"No caso específico das contratações diretas, emergência

sigitifica necessidade de atendimento imediato a certos

interesses. Demora em realizar a prestação produ./iria rjsco

de : acrjficio de valores tutelados pelo ordenamento juridjco.

Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite,

submeter a contratação ao processo licitatório 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

liciratório 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 ne 003/17 da Gerência de

Manutenção de Frota, cuja justificativa reside no fato de ter 23 (vinte e três) 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 encaminhamento 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 em Despacho manuscrito nc Despacho da Diretoria de Gestão nu 074/2017/DG.

Ressalta-se que encontra-se em tramitação, processo

ordinário ny 2017000338, para licitarão deste objeto, contudo, ainda não concluído, de

forma que devido a situação atual, não pode a Metrobus suportar a sua conclusão, haja

vista a eminente necessidade de manutenção dos ônibus, sob pena de deixar de cumprir

seu mister.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
MBX: (62) 3230-7500
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Desta forma, o que se constata sem maiores dúvidàs~ctíãnte

do contexto do expediente e que encontra total guarida nas demais informações e

documentos e manifestações presente >. é a condição emergencial da aquisição pretendida,

vez que seu objeto busca suprir a necessidade de manutenção da frota de ônibus da

Metrobus.

Caracterizada está a urgência e emergência, pela necessidade

premente da utilização do objeto, visto a essencial idade de manutenção da frota de

ônibus, uma vez que o procedimento licitatório anterior não redundou na contatação de

fornecedor, provocando o desabasteo mento do objeto.

Igualmente, atendida está a exigência contida no § 3° do

artigo 30, da Lei na 13.303/16, que refere-se à instrução dos procedimentos de compra

direta, vez que a C.I. ny 026/17 oriurda da CPL, contempla minuciosamente, a razão da

escolha do fornecedor e a justificativa de preço, itens cabíveis à espécie.

Adernai.1, atendidas também estão as exigências legais

quanto ao apontamento dos recursos orçamentados e indicação de gestor para o contrato

a ser firmado.

Relativamente ao Decreto Estadual nu 7.466/11, que

regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas

e empresas de pequeno porte, ressaltamos, nos termos previstos pelo Artigo 8°, III, não ser

aplicável ao presente caso, vez que nvta-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$ 149.830,50 (cento e quarenta e nove mil,

oitocentos e trinta reais e cinquenta Centavos) e SANTANA DIESEL LTDA, CNPJ nc

26.393.970/0001-98, para o lote 02, n.. valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), com

valor global de R$ 257.830,50 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e

cinquenta centavos).

Quanto i comunicação e apreciação da Controladoria-Geral

do Estado, faz-se desnecessário, uma vez que não se enquadra na obrigatoriedade do § 1°

do art. 3° da Instrução Normativa n° í 31/2015 - CGE-GO.

Rua Patriarca, 299, ,'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500
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Porém, tjuanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos

do art. 263, §§ 4Q ao 6Q 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 pelo Artigo 33, X da Lei 17.928/12,

à ratificação do resultado apurado peia 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.

E o Parecer, S.M.J.

Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,

nos termos da Portaria n° 082/13, por jnalogia.

Goiânia, 24 de março de 2017.

-̂ 2o^*-t—i
RAFAEL DE CASTRO JÚNIOR

ASSESSOR JURÍDICO *

OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
;:ABX: (62) 3230-7500
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Processo n°: 2017000104
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação n° 106/2017 - emergencial - serviço de peças para chassi

amortecedor e turbo alimentador remanufaturados para veículos Articulado e
Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

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

formulada pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C. I. n° 026/2017, de

23/03/2017, quanto à legalidade de sua Manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese

de dispensa de licitação, nos termos do irt 29, XV da Lei 13.303/16, para contratação de empresa

especializada no serviço de peças para cí .assi - amortecedor e turbo alimentador remanufaturados

para veículos Articulado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

Posto isto, ADOTO o Parecer n°cxc5 / / 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 devj Ia autorização, após à CONTROLADORLA para as

providências subsequentes.

ASSESSO] IA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS : \S DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

t STENIO PRIMO
f -SESSOR JURÍDICO - CHEFK

OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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PROCESSO N° 20170000104

DISPENSA NO 006/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa Emergencial de Licitação, com fulcro no Art.

art. 29, inciso XV da Lei Federal 13.303/2016 e art. 33 da Lei Estadual n°

17.928/12 e Parecer Jurídico n° n£i /2017, para contratação das empresas,

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, pelo valor proposto de R$ 149.830,50

(cento e quarenta e nove mil, oitc centos e trinta reais e cinquenta centavos),

e a Empresa SANTANA DIESEL LTDA, pelo valor proposto de R$

108.000,00 (cento e oito mil ré lis), para o fornecimento emergencial de

Peças para chassi (Amortecedor e Turbo Alimentador

Remanufaturado), objetos 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 cabíve s.

Goiânia, 24 de Março de 2017.

OlíciO
Pré; idente da CPL
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PROCESSO: 2017000104
INTERESSADO: GER. DE MANUTENÇÃO DE TROTA
ASSUNTO; DISPENSA DE LICITAÇÃO . •

y?

DESPACHO N.* 050/17-PRES. - Tendo em vista o que consta
nos autos, que tratam de fornecimento de peças para chassi (amortecedor e turbo alimentador
remanufaturado), o Diretor Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n"
006/2017, bem como autoriza a contratação das empresas JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A,
inscrita no CNPJ sob o n° 04.185.877/0001-55, no valor de R$ 149.830,50 (Cento e quarenta e nove
mil, oitocentos e trinta reais c cinquenta centavos) e SANTANA DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n'-126.393.970/0001-98, no valor de R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais).

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRAKTSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

rlius-feraga Mach>do
Diretor Presidente

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

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



GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICtAL/GO N' 22.537 ^/Diário Oficial 19
Edital 001/2017-Dicooptec/Agehab referente ao Regulamento de
Inscrição para Seleção do Programa "Minha Casa, Minha Vida"
Conjunto Vera Cruz "Nelson Mandela" e Residencial Jardins do
Cerrado 10 - Fase 6, publicado na D-O.E. n° 22.478, do dia 02 de
janeiro de 2017, comunica que conforme os itens 07, 08 e 09 acerca
do sorteio e quantitativo por GRUPO informamos que:
1- Foram inscritos e habilitados 45 (quarenta e cinco) famílias com
microcefalia, obedecendo as regras do Edital, item 7.5 conforme
Portaria n° 321 de 14 julho de 2016 do Ministério das C
ficaram dispensados do sorteio, sendo assim segue abaixo o quadro
das unidades habitacionais por empreendimento destinadas a estas
famílias;

' : , ;

Residencial Jardins do Cerrado 10
- Fase 06
Conjunto Vera Cruz "Nelson
• J i í •

FAUiLIAS HABILITADAS
COM MICROCEFALIA

31 (trinta e um)

14 (quatorze)

2- Conforme as regras, as famílias que optaram para os dois em-
preendimentos, serão beneficiadas para o empreendimento Jardins
do Cerrado 10 - fase 06. Informamos que das 45 (quarenta e cinco)
famílias, 14 (quatorze) escolheram somente o empreendimento
Conjunto Vera Cruz "Nelson Mandela"; 05 ;t:inço) escolheram o
Residencial Jardins do Cerrado 10 - Fase 06 e 26 {vinie e seis) os
dois empreendimentos, essas serão contempladas no Residencial
Jardins do Cerrado 10 - Fase 06, conforme justificado acima.
3- De acordo com a distribuição de unidades, conforme Portaria
n° 163 de 06 de maio de 2016 do Ministério das Cidades, as
famílias habilitadas a participarem do sorteio serão divididas por
grupos conforme sua pontuação, sendo assim, segue o quadro tía
distribuição das unidades conforme GRUPO:

Conta

DEMANDA

MICROCEFALIA

IDOSO

DEFICIENTE

GERAL

Conj.
Vera
Cruz
1131

, 14

'34

fef

'1049

| Jd. Cerrado

324

31

!09

GR Q1

262
165

157
GRUPO 2
GRUPO 3

4- A lista das famílias habilitadas, inabilitadas e sorteadas será
publicada no Diário Oficial.
5- A AGEHAB convocará as famílias sorteadas para apresentação
na documentação comprobaiória das informações prestadas na
inscrição, em conformidade com as regras do Edital.
Todas as informações serão amplamente divulgadas no site da
AG^nAB: endereço ele;rònico www.-agehab.go.gov.br, ros meios
de comunicação da cidade, e na sede da AGEHA3 !>o endereço
Rua 1S-A, n° 541, Setor Aeroporto.

Goiânia, 23 de março de 2017.

Luiz António Stivat Milhomens
Presidente da Agência Goiana de Habitação

Murilo Mendonça Barra
Diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica

Protocolo 904K

CELG Geração de Transmissão

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S,A. - CELG GT
EDITAL N.1/2017

CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CELG GT

EDITAL COMPLEMENTAR N.3 AO ANEXO II
DO EDITAL N.1/2017

O Presidente da Celg Geração e Tra.1 no uso

de suas atribuições que lhe são conferidas. krna.piíblico o Edital
Complementar que prorroga o prazo das inscrições até o dia
07/04/17, com pagamento da taxa da inscrição até 10/04/17,
O Edital ratificado e demais informações poderão ser obtidos nos
sítios: www.celagt-com. www.cs.ufg.br.

Goiânia, 24 de marco de 2017.
Bráulio Afonso Morais

Presidente

Protocolo 8S38

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR
CNPJ/MF N° 08.560.444/0001-93

NIRE 52300010926
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM 2139-3
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia Celg de Participações - Celgpar ("CELGPAR")
comunica que estão à disposição dos senhores acionistas, os
documentos discriminados no Art. 133, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, referentes ao encerramento do exercício social
de 2016. podendo os mesmos serem obtidos na Sede Social da
Celgpar, localizada na Rua 2, Quadra A-37, n° 505, Parte, Edifício
Gileno Godói, Bairro Jprdim Goiás, CEP 74805-180, em Goiânia,
capital de Estado de Goiás, bem como encontram-se alocados nos
Portais da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e da Celgpar.

Goiânia, 28 de março de 2017.
Humberto Tannus Júnior

Diretor Vice-Presidente e de Relações
com Investidores

Protocolo 7491

CELG Distribuição

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
CNPJ 01.543.032/0001-04

NIRE-52300002958
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

AVISO AOS ACIONISTAS

A Celg Distribuição S.A. - CELG D comunica oue estão à disposição
oys senhores acionistas os docui:< «idos rio Art.
133, da Lei n° 6.404; de 15 de dezembro d-i 1976, referentes ao
encerramento do exercício social do ano cê 2016, podendo os
mesmos ser obtidos am sua Sede Social, focalizada na Rua 2,
Quadra A-37, n° 505, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, em
Goiânia, capital do Estado de Gciás.

••'•a, 28 de março de 2017.
.Jos? Nunes de Almeida Neto

Diretor-Presidente
Protocolo 8699

Metrobus Transporte Coietivo S/A

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A., torna público a
dispensa de licitação para contratação das empresas JS Distri-
buidora de Pacas S/A, CNPJ n° 04.185,877/0001-55, no valor de
R$ 149.830,50 e Santana Diesel Ltda, CNPJ r,° 26.393.970/001-
98, valor de RS 108.000,00, nos termos do Art. 29, XV da Lei n°
13.303/16 e Artirjo 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12, conforme
processo 2017000104, visando a aqutsícão de peças para
chassi.

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

AVISO DÊ ADIAMENTO E NOVA DATA DE REALIZAÇÃO DO
PREGÃO

A Metrobus Transporte Coleiivo S/A por intermédio de seu
de Apeio, torra públ - conhecimento dos

DIÁRIO (JI-K l.\Ll)(íES'[.-\[)r
Av>i:i:iilo ,,- .i i i ( peia ABC -AGENCIA BRASIL f ENTRAI.

~ riCACAO í
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DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2017000104 Contr. 016 e 017JL7 Assinaturas
C.I N" : 045/17 DATA: 27/03/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento de Rotinas definido no âmbito da

CONTROLADORIA, instituída pela Portaria n9 099, de 22 de setembro de 2016, utilizamo-nos

do presente para encaminhar, Contrato n" 016/17 a ser firmado com JS DISTRIBUIDORA

S/A, Contrato n° 017/17, SANTANA DIESEL LTDA, para colheita das assinaturas e posterior

encaminhamento à Assessoria de Gestão.

Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida do instru-

mento contratual na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, até o quinto

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela

data, nos termos do Parágrafo único do art. 61 da Lei n" 8666/93.

Ainda, informamos que o Processo se encontra devidamente instruído

com a documentação pertinente {arts. 27 e ss.), Parecer Jurídico e Despacho Autorizativo da

Autoridade Superior.

Por derradeiro, solicitamos que após tais medidas, seja 01 (uma) via do

instrumento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e

arquivamento.

Atenciosamenl
y

#LÚCIO ANTÓNIO ARANTES
Assessor de CONTROLADORIA

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail contrqladoria@metrobus.go.gov.br
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CONTRATO N" 016/17

\CJ ff\ i

U
\O 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 ny 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, portadores das CI's. Nfi

1.404.934 SSP/GO, 1141434 SESP/GO, CPF/MF n* 307.798.551-91, 307.303.681-49, respectivamente, residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A., com sede à Alameda Câmara Filho, nu. 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@spccas.CQm.br

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.185.877/0022-80, doravante denominada apenas CONTRATADA, representada por seu

Procurador, Sr. EUDES FRANCISCO RAMOS, RG 225895249 SSP/SP, CPF/MF nu 485.378.964-20, residente e domiciliado

em Goiânia-GO;

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

CLAUSULA PRIMEIRA.- DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 207000104, Dispensa de Licitação n° 006/2017, à proposta de preços
apresentada e às determinações da Lei Federa! 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, supletivãmente, os princípios da
teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SBGUNDA - DO OBJET(
i
A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, Amortecedor e Turbo Alimentador, para veículos da frota
operacional, veículos Articulado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

Fome
Dispe
Item

1

2

10549 -
isa de L

Código

13545

13552

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S. A
icitação: 0006/2017
Produto
AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO B12M -
2011 -VOLVO 20549244 (COFAP, MONROE,
NAKATA OU DE MELHOR QUALIDADE)
AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇAO DO
VOLVO B12M - 2011 VOLVO 20549248 (COFAP,
MONROE, NAKATA OU DE MELHOR QUALIDADE)

Marca

Data:
Processo :

Un.

PÇ

PÇ

23/03/2017
2017000104

Qtde

150,00

200,00

Tot

Cod.:

Preço

416,15

437,04

ai Geral:

054316

Valor Total

62.422,50

87.408,00

149.830,50

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do prc-sente instrumento c de 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura. l/f

A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do funcionário Adclcio

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S. A. - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 - Goiânia -GO
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Alves da Silva Júnior, conforme ato próprio de designação feito pelo titular desta pasta, nos termos 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 - Do local de Entrega

a) A CONTRATADA deverá entregar os Amortecedores (novos) e Turbo Alimentadores (remanufaturados) no
Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, ny 299 - Vila Regina -
Goiânia - CEP. 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 fornecimento ou serviço;

b) Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de fornecimento ou
serviço.

Parágrafo Segundo - Do Serviço de Remamtfaturamento

a) A execução dos Serviços de Remanufaturamento dos Turbo Alimentadores, deverão ser realizados pela
empresa contratada em sua sede ou filiais mais próximas, obedecendo o prazo de entrega de até 05 (cinco) dias
após a emissão da Ordem de Fornecimento ou Serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que
poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

b) Na Ordem de Fornecimento ou Serviço serão encaminhados as especificações (quantidade e numeração), de
acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

c) A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficara condicionada autorização pela Gerência de
Suprimentos.

Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento

Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Gerência de Suprimentos nas seguintes condições:

a) 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;

b) Será recebido Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento
provisório;

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como rcali/adii, consumando-se u recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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 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:

a) Executar o objcto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência;

b) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, ôm
estrita observância das especificações do Edital o da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constana\
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo do garantia/validade;

1

METROBUS TRANSPORTE COLETWOS S.A. - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 - Goiânia - GO
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c) 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 nu 8.078, de 1990);

d) O dever previsto no item 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;

f) 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;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação c qualificação exigidas na licitação;

h) 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;

i) 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;

j) Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do contrato;

k) Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material acondicionado neste;

1) Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento
definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;

m) 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.

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;

b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela

c) CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

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) 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;

g)A açao 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 (do/,e) meses, a contar da entrega definitiva do produto ou

serviço, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os mesmos,
contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de íabricação, 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 pdr

fax símile ou correio eletrônico;

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos e serviços fornecidos pela contratada seja maior que p\o no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior; , yS

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS S.A. - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 - Goiânia - GO
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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$149.830,50(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta 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 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.) o consignar os números do(a):

respectiva, além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem do 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 3" e 4U 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.

NÍETROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S.A. - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 - Goiânia - GO
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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 ny 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal ny 13.303/16, na Lei Estadual n-

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

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a natureza e

a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n"

13.303/16; e Lei Estadual n j 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 previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá apresentar sua

defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas

admitidas em direito, por iniciativa c a expensas daquele que as indicou.

Parágrafo Terceiro - Quando necessárias, as provas serão produ7Ídas em audiência previamente designada para este

fim.

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

das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme infrações cometidas e graus

constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado dividindo-se o valor global por 12,

equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01

02

03

04

05

06

CORRESPONDÊNCIA

2 % sobre o valor mensal do contrato

4 % sobre o valor mensal do contrato

6 % sobre o valor mensal do contrato

7 % sobre o valor mensal do contrato

8 % sobre o valor mensal do contrato

10 % sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM INFRAÇAO (DESCRIÇÃO) r. li A u

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

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

2.

3. Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução dos serviços, por
ocorrência.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às

necessidades, por funcionário.

Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador, conforme previsto
no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus Anexos, não
previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou
convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que se negarem a usá-
los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo, manchado ou
mau apresentado, por ocorrência.
Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou ensejar o seu
retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado nos termos da
legislação \V | '»t ouinvm i , i .

Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou fornecer
produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia c 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.)

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 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 descrcdenciamento 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 prejuí/.os resultantes e após decorrido o pra/,o 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.

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

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 pra/.o determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

fornecimento de bens;

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

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

b) paralisação de serviço ou 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 XV11 do art. 78, da Lei nu 8.666/93, sem

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuí/os 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, § lu da Lei
13.303/16.

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

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

E vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO BORO

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, 27 de março de 2017.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

pi P \di-~f
MARLÍUS BR^QA MACHADO

Diretor- Wresidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão

Representante

Testemunhas:

1 -
Nome:
CPF:

2-
Nome:
CPF:

CONFERIDO

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS S. A. - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 - Goiânia - GO



METROBUS
Transporte Colettvo S/A

X&v\O Nu 017/17

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A E SANTANA DIESEL LTDA
NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

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

CONTRATADA:

SANTANA DIESEL LTDA., com sede à Avenida Pedro Ludovico Teixeira, 3906, Quadra 83, Lote 05, Parque

Oeste Industrial, CEP n° 74.375-400, Goiânia-GO, Fone3296-1545, E-mail: santana diesel.go@gmail.com.

inscrita no CNPJ/MF sob o ny 26.393.970/0001-98 legalmente representada por sua Sócia, Sr a TATIANE

VIEIRA DA MATA, portadora, CPF/MF n9 013.132.831-00, R.G. nc 4428609 SSP GO, residente nesta Capital,

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n" 2017000104, Dispensa de Licitação n° 006/2017, à proposta de preços
apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nu 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 vãmente, os princípios da
teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a prestar à METROBUS, Servíçso de Remanufaturamenlo do Turbo Alimentador,
para veículos da frota operacional, veículos Articulado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

Fornc

Dspe
Item

1

517 - S

isa de

Código

16693

AltfTANA DÊS EL LTDA

jcitação: 0006/2017
Produto
TURBO ALIMENTADOR GARRETT -
REMANUFATURADO DO VOLVO B12M 340 - 2011

Data:

Marca

Processo;

Un.

SER

!

23AB/20I7
2017000104

60,00

T

Cod:

Preço

1.800,00

3 1 ai Geral:

Qtde

0543/7

Valor Total

108.000,00

108.000,00
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instrumento é de 90 (noventa) 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 designação feito pelo titular desta pasta, nos termos do art. 40, V I I da Lei

13.303/16.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os serviços serão prestados conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal, via emissão de

Ordem de Serviço, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega

a) A CONTRATADA deverá entregar os Turbo Alimentadores (remanufaturados) no Almoxarifado Geral da
Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, nu 299 - Vila Regina - Goiânia - CEP. 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;

b) Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da Ordem de Serviço.

Parágrafo Segundo - Do St'n'iqi dt' Remiinufatutaniento

a) A execução dos Serviços de Remanufaturamento dos Turbo Alimentadores, deverão ser realizados pela
Contratada em sua sede ou filiais mais próximas, obedecendo o prazo de entrega de até 05 (cinco) dias após a
emissão da Ordem de Serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico;

b) Na Ordem de Serviço serão encaminhadas as especificações (quantidade e numeração), de acordo com as
necessidades da CONTRATANTE.

c) A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficara condicionada autorização pela Gerência de
Suprimentos.

Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento

Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Gerência de Suprimentos nas seguintes condições:

a) 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;

b) Será recebido Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento
provisório;

c) 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.

Parágrafo Quarto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos serviços 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 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:

a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência;
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b) Efetuar a entrega dos servittços 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 dos serviços, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei na 8.078, de 1990);

d) O dever previsto no item 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 do presente contrato;

f) 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;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) 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;

Í) 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;

j) Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do contrato;

k) Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do material acondicionado neste;

1) Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos serviços, até o recebimento
definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;

m) No caso 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 a ser firmado entre as partes;

b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA,
pertinentes ao objeto do contrato;

c) 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) 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 c qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que a seu critério exijam medidas saneadoras; ...

g) 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 DÓ PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de

fabricação durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do serviço, com aceite do fiscal

do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos 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 do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita, por

fax símile ou correio eletrônico; v/
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Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos serviços fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no

Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

A CONTRATADA prestará o serviço de acordo com a Ordem de Serviço discriminado na Cláusula Quarta, pelo valor
total de R$108.000,00 (cento e oito mil reais), inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado
em até 30 (dias) a contar da data do recebimento definitivo dos serviços contratados, com a apresentação da
documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser cletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

CLÁUSUt A OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Serviço 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 serviço, 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

serviço (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a|:,

3í além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem de Serviço, 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 3a 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 serviço executado em desacordo com o disposto

no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento provisório constatar que o serviço foi
executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA,

interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo 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
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Contribuições das Microempresas G Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, com a faturá;>a

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

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

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -

da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer

recurso orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através da
Conta contábil de receitas nu 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal na 13.303/16, na Lei Estadual n'-'

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

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a natureza e

a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n"

13.303/16; e Lei Estadual ny 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 previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá apresentar sua

defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas

admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

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

fim.

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

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%

4%

6%

7%

8%

sobre o valor mensal do contrato

sobre o valor mensal do contrato

sobre o valor mensal do contrato

sobre o valor mensal do contrato

sobre o valor mensal do contrato

10 % sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)

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

Recusar-se a executar serviço 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.

GRAU

1

2

2

2

í
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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 c seus Anexos, não
previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou
convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que se negarem a usá-
los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo, manchado ou
mau apresentado, por ocorrência.
Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou ensejar o seu
retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado nos termos da
legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou fornecer
produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços ou
fornecimentos contratuais, por atendimento.
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.)

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% (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 pra/os 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 à CONTRATADA 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 A
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impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Goiás, deverão áer graduados

pelos seguintes prazos:

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

a) aplicação de duas penas de advertência, no pra/,o de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas

corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

fornecimento de bens;

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

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

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

c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos d ti 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 nL' 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 nc 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, §ly,

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, § lu da Lei

13.303/16.

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

Pública:

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto - A inexecução total ou parcial do contrato enseja 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.
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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, 27 de março de 2017.

CONTRATANTE:

P P
MARLIUS BRÍAGA NtACHADO

Di retor- Presiden te

RICARDO LUIZ JÁ
Diretor de Gestão

TAVME

CONTRATADA:
TATTSNEVIEIRA DA MATA

Sócia

Testemunhas:

l -
Nome:
CPF:

2~
Nome:
CPF:

CONFERIDO
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O Diretor Presidente da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, no uso

de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1° - Designar o Gerente de Manutenção de Frota, na pessoa do Funcionário

1RON BORGES FEITOSA e do Sr. ADÉLCIO DA SILVA JÚNIOR, conforme Resolução Pres. ne. 018, de 16

de novembro de 2015, e em atenção ao art. 67 da Lei ntf 8.666/93 c/c 51 da Lei Estadual 17.928/12, para

desempenharem as tarefas de Gestão e Fiscalização, respectivamente, do Contrato Administrativo de n°

016/17, firmado com JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. ME e Contrato n2 017/17, SANTANA

DIESEt LTDA, ambos oriundos do Processo rta 201700Q104, acompanhando e, verificando a adequação

da sua execução, qualidade do material e sua aplicação, frente às disposições ajustadas, sem prejuízo de

suas funções habituais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do

contrato e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, em

atendimento à Lei Federal 8.666/93:

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

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

CUMPRA-SE.

GABINETE DCj DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS $\S DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017.

MARLIl/S BRAG M A C H D O
DIRETOR PRESIDENTE
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Científico e Tecnológico Ragiona:, contorne rjrevisto em seu item
13.6 (processo r\° 201610267000?40).

Goiânia, 05 de abril de 2017.
Maria Zaira Turchi

Presidente
Prolocolo 10557

PARAESTATAIS - SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA

Agência Goiana de Habitação - AGEHAB

/ ^

Dia* ia Oficial *>.NiA. QUARTA-FEIRA, 05
.'4 NO 180- DIÁRIO OFK

l3
u£R3t

5
/^.3*J

.̂

PROCESSO W°: 2016.01031.002969-13
INTERESSADO: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.
ASSUNTO: Ratificação de Dispenso-i <tf*. :-'i~it3ção

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO n" 1ÔG7W .
n correia instrução processual LÍQ procet1 L.VO em
epígrafe, nos termos da Lei Federal n" 8.666/93 e Lei Estadual n°
17.928/2012, bem como o interesse público devidamente explanado
no ATO DE DISPENSA DE UCiTAÇÃG
solicita a contratação da empresa TECNC -Ot-OGiA EM
SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 03.277.956/0001-23, para a prestação
de serviços de monitoramento eletrônico 24(vir-te e quatro) 'noras e
manutenções preventivas de equipamentos f o Arquivo Riviera, com
fornecimento em regime de co:r--.wat<_> de toccs es equipamentos
necessários para a execução aos =en.'içc/
412,04 (quatrocentos e doze («ais f-, quatro cer.ta/os; e tola
2.88400 /Dois mil oitocentos e ?i;tí,"te -•- ré li:
manifestação e demais elemento -
2106.01031.002969-13. Desçar.' '-341 £;
Parecer n° 0292/2017 -ASJUP • .'LôBO con
no artigo 24, inciso II, da Lei Federai ;.' >'-. 5 ''-rações
posteriores e arligo 33 da Lei Estadua1 n" i r :i':3 7012. a D_ISP£NS_A
D£_LICITAÇ£0. ohjetivando a contratação supramencionada ben
somo RATIFICO o p.ocedimentocotv- H d •; ?6 ds
L.ei n" 8.666/93 o art. 33 da Lei Estadua! n'J 17.328/2012.

Gabinete da Presidência da AGEi-iAB, ao;. r'iès d^
abril de 2017.

LUIZ ANTÓNIO STIVAL ,
Presidenta da ACii-MAB

CELG Geração de Trsn

CFLG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S A - CE .
EXTRATO DE CONTRATO - Ari. 81 P.l

PR-PRGE 013/2017 (Processo ,
201710269000015. Objeto: Doação do imovei situado -.
Setor Sul, Goiânia, registrado sob matricula n° 18.;-'1 '
Valor global. R$ 5.613.8S0.35icincc milí ôes, seiscenk- i
oitocentos e noventa e trinta e cincc centavos).

,

Metrotu

.
•. • •

,'• ONIEUS FORD/B , Placas KBT-4:'
COMODANTEi METROBUS TR
COMODATARIO: MUNICiPK..
VIGÊNCIA: 1 ? (doze) nu-
DATAOAASSINATURA:!?,^1', 2

,,AHiOS: MARLIUS BRAGA MACHADO, RICARDÍ
' - - METROBUS E CARLOS ALBERTO ANDRADE DE

OLIVEIRA-Prefeito Municipal
Marlius Braga Machado

- •isn.le
Protocolo 10333

• , 'itntooercrnecimenton5 016/17 e 017/17
CiB JETO: Fornecimento de amortecedor e turbo alimentador

:s Transporte Coletivo S/A
'•'MADA JS DistriDuidora de Peças S/A e Santana Diesel

iA. % r!Í9S
VALOR: RS 149.830,50 e Rí 108.000,00

;
• . rJo n" 006/17-Baseado na Lei

i coes
3raga Ms- -;:dc- Luiz Jayme -

Francisco Ramos - JS Distribuidora de Peças
•í" Mata - Santana Diesel Ltda

Marlius Braga Machado
Oiretor Presidente

Protocolo 10490

SANEAGO

ATA DA 136* REUKMÀO EXTRA-
ORDINÁRIA CA ASSEMBLEIA
GERAL OOS ACiONIS-TAS DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. -
SANEAGO

CNPJ n° 01,616.929/0001-0?
NIRE 52 3 0000210-9

.'.-} dias do mês de • • ano de 2017 (dois
• ".onpanhis. HM

•iGoiània-GO
1 a prévia e na forma

.na-sC-HOJE
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• ^.-tmentd

x • = de quoruri
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