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Goiânia, 19 de Outubro de 20•:
CI-00786-16
De: Gerência de Manutenção de Frota
Para: Diretoria de Gestão

Assunto: Abertura de processo licitatório

Senhor Diretor,

Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, no sentido

de contratar empresa especializada no fornecimento (parcelado) de Chapas, Cantoneiras

e Mctalons para Restaurações das Estrutura das Carrocerias dos 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 projeção de consumo para

12 (Doze) meses.

Iron Borge^FeitoXa
Gerente de manutenção

Metrobus N
Goiânia:

Ricardo Lui. .
Grutáo

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N"299 Vila Regina - Goiânia GO. Ccp 74.453-610
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TERMO DE REFERENCIA

FORNECIMENTO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

1. DOOBJETO

1.1- Contratação de empresa especializada no fornecimento (PARCELADO) de
Chapas, Cantoneiras e Metalons para Restaurações das Estruturas dos
veículos da frota operacional, veículos articulados e biarticutados Volvo-
B340M - DH12E, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses, conforme
especificações e quantitativos relacionados no anexo l, deste Termo de
Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1- O presente Termo têm por objeto definir os elementos que norteiam os

procedimentos, visando a contratação de pessoa jurídica, para o
fornecimento de Chapas, Cantoneiras e Metalons para Restaurações das
Estruturas dos veículos da frota operacional, veículos articulados e
biarticulados Volvo-B340M - DH12E, para manutenção preventiva e corretiva
da frota operacional da Metrobus, composta por 134 ônibus, sendo 29
biarticulados e 59 articulados, adquiridos em 2011 e 46 articulados, adquiridos
em 2014.

2.2- A contratação faz-se necessária pela necessidade de se manter um quantitativo
necessário de Chapas, Cantoneiras e Metalons, visando a restauração dos
veículos avariados, e dotar os veículos de melhores condições de
operacionalidade e de atendimento aos usuários do transporte coletivo;

2.3- A presente contratação tem seu mister no exaurimento contratual vigente e da
proximidade do encerramento dos contratos de aquisição de Chapas,
Cantoneiras e Metalons, bem como a fim da garantia de fábrica.

2.4- Salientamos ainda que as estruturas dos veículos necessitam de reparos em
decorrência do tempo bem como por avarias sofridas decorrentes de acidentes
de trânsito, necessitando de Chapas, Cantoneiras e Metalons para
reestabelecimento da estrutura.

3. DA ESTIMATIVA E QUANTITATIVO

3.1. ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1.1. A Previsão de custo será fundamentado em pesquisas de preços,03
(três) orçamentos, devidamente datados, assinados e corn o CNPJ, da empresa
consultada.
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4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1 Especificações:

LOTE 01

ITEM

1

2

3

4

CÓDIGO

14451

13053

10084*

16435

PRODUTO

METALON 40X80 C H APA 1 4

METALON 20X20 CHAPA 18

CANTONEIRA 3/16 X '/*- BARRA DE 6 METROS

CHAPADE FERRRO N 20 2 X 1 .25 OU 2 X 1 .20

QTD

20,00 '

50,00

25,00

120,00

UND

BAR •'

BAR

BAR

UND

LOTE 02

1 9006 METALON 40 X 50 OU 40 X60 EM CHAPA 1 4 20,00 BAR

LOTE 03

l 8867 METALON 40 X 40 EM CHAPA 1 8 20,00 BAR

LOTE 04

1 11599 METALON 30 X 40 E M C H APA GAL VAN IZADA 1 6 OU 1 4 - BARRA DE 6 METROS 30,00 BAR

LOTE 05

1 4110 > METALON 30 X 30 EM CHAPA 1 6MM OU 1 8MM - BARRA DE6 METROS 50.00 BAR

LOTE 06

1 6852 CANTONEIRA D 2" % X 3/1 6 - BARRA DE 6 METROS 20,00 BAR-

1

2

10318

4480

TECNIL- TARUGO 25MM

TECNIL- TARUGO 20MM- BARRADE 1 METRO

5,00

5,00

MET

BAR
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J5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM ^

5.1- As Chapas, Cantoneiras e Metalons, objeto do presente Termo de ffefeVência
deverão ser entregues no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
localizado na Rua Patriarca, n° 299 - Vila Regina - Goiânia - CER; 74.453-610, no horário
compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo
estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento;

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

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

6.1- O prazo para a entrega das Chapas, Cantoneiras e Metalons , será de até 05
(cinco) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de
Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

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

6.3- A mão de obra para o transporte e descarregamento dos produtos correrá,
exclusivamente por conta da empresa contratada.

6.4- A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, 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 (três) 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 (cinco) 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, consurnando-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/serviços 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
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acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do c6n'su"rr)iclQr^t"éj/
n° 8.078, de 1990);

X';/'

8.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a
critério da Administração, a contratada substituir, às suas
expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das
especificações contratadas;

8.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;

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

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

8.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na
minuta de contrato;

8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato;

8.1.9. Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de
vigência do contrato;

8.1.10. Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou
material acondicionado neste;

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

8.1.12. No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de
Goiás, a mesma deverá considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a
alíquota de ICMS vigente no Estado de Goiás. Nesse caso, do preço a ser
contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de origem da
empresa e o Estado de Goiás.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE obriaa-se a:

9.1.1. Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;

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

9.1.3. Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura
existentes, através do servidor designado Fiscal do Contrato;

9.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
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9.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela
CONTRATANTE, Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizar^ ã
execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas saneadoras;

9.1.6. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da
CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA.

10. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO

10.1- Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou
impropriedades de fabricação dos produtos novos 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, e de 06 (seis) meses para os serviços de remanufaturarnentos;

10.2- Durante o prazo de garantia dos produtos/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;

10.3- Caso o prazo de garantia dos produtos/serviços 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 eíetrônica 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 eíetrônica, 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
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apresentar os documentos solicitados nos itens anteriores, será devolvida à
e seu pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a data de sua última
apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado no item 11.1 deste
Termo de Referência.

12. GARANTIA CONTRATUAL:

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

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

12.3. A garantia acima citada, somente será para aquisições ou serviços, de valor
superior a R$ 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 ADMINISTRATIVA

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, 21 de Outubro de 2016.

Elaboração do Termo de Referência

CaPftn

Aprovo em de 2016.

wa
ríhante Metrobus
Cód 710

Carimbo/Assinatura - Diretor

e Metrobus
Cód. 710
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Itens para Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina - 0314/2016

Objcto:

Processo: Empresa:

Cond. Pag.

sa
i
2

3

1

Produto

144S1 METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 20 - CHAPA 18

10084 CANTONEIRA 3/16 X 1" 1/2 - BARRA DE 6
METROS

16435 CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1 .25 OU 2 X
1.20

Referencia Ma_rça Otde

20

50

25

120

UN.

BAR

BAR

BAR

UND

Ersauíoit Preço Total

Preço Total:

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

•.

Aos cu dados de

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

/ Empresa:

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

Coiter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
Constar piazo(s) e forma(S) de pagamento;
Constar telefoneis), endereço e número do CNPJ da empresa;
ESI ar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
Esiar datado e assinado

Dúvidas e retorno,
F-oniVfax: (62) 3597-1)101

l: syprimeiilus@metrobg5,çgnL.tjr

Desde já, agradecemos a preste/a e atenção



Proosta Comercial

Coei,: 054474

Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

sa
i
2

3

4

5

6

7

9

10

11

.• rodytg

14451 METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 20 -CHAPA 18

10084 CANTONEIRA 3/16 X 1" 1 /2-BARRADE6

METROS

16435 CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1 .25 OU 2 X
1.20

9006 ME i ALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA
14

8867 ML-TALOM 40 X40 CHAPA 18

11599 METALON 30X40 EM CHAPA
GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6
METROS

4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU
18 MM BARRA DE 6 METROS

6852 CANTONEIRA D 2" 1/2 X 3/16 - BARRA D H
6 METROS

10318 TLCNIL-TARUGO25MM

44fc!0 Tl-CNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE
1 METRO

Referência Marca Qtde

20

50

25

120

20

20

30

50

20

5

5

UM.

BAR

BAR

BAR

UND

BAR

BAR

Br

BAR

BAR

MET

BAR

Preço Unit. Preço Total

£i39tyty
LL2aL&P
1 / l °v £> / 10

.
Í5i W j ̂

— -

9&ífcv

-
*<jjO&$.$

—

Preço Total;

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

N° Processo: 2016000946
Procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16

De:

Aos cuidados de :

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

/ Empresa: ._

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

' Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
' Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
' Constar teiefone(s), endereço e número do CNP) da empresa;
" Estar em papel timbiado ou conter carimbo da empresa;
• ESiai datado e assinado.
" Carimbo do assinante

-
DEfêKROLTDA.-EP? V

Av.Anhanguera MM1S.7J Od.lD U.OT s

Bu;.Tclpirar.ga - Cí>. V-llc:;-3CO

G O l Â m A - S O.

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

E Mói!: supnmentos@metrobus.com.br

30/05/2017

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

Paginei l de l
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METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ ou CPF 03.670.223/0001 -54

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N° 11181 BAIRRO ESPLANADA DO ANICUNS

Contato: LEOMAR ;FONE: 3271 4642 !FAX

:ÍT£M

i

2

3

4

5

6

•7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QUANT.;

20.00

50.00

25,00

120,00

20.00

50,00

20,00

20,00

30.00

UNID.-;:

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

39212121

DESCRIÇÃO •:•-'•.' . - ~ ~. .- - . - -------

METALON 80X40#14

METALON 20X2CW1 8

CANTONEIRA 1X1/2X3/16

CHAPA LISA 2X120#20

METALON 60X40#14

METALON 30X30*18

CANTONEIRA 2X1/2X3/16

METALON 40X40#1 8

METALON 40X30#1 8

/

^ — ' '• 4' \-^
- ' . S^^^^^^^^^^S L^^_ "

í ̂  ^.^ -j^^^* ^^J

• - " ' - * :-

Uggx&Lçz d ^ — - - - • - • - - ,

í*,- • - , - : - - ,

**"--'- • - • -

l — G O i ^ i i i i A - G O «^

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/VENCIMENTO:

NUMERO:

DATA: 01/06/20-V7

OBRA:

Prazo Entrega:

VL. UNITÁRIO

100,00

22,80

72,00

88,00

86,00

33,00

139,00

45,00

44,00

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

VL. TOTAL

2.000,00

1.140.00

1 .800,00

10.560,00

.720,00

.650,00

2.780.00

900,00

.320,00

R^M^pM?-Q.00-;

:3

"B

.OCAL DE ENTREGA: - ; -~- - -•--:•--:: /£$£
/&

(1

\

"^X

^

^fff,
-^-

C
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Proposta Comercial
Cod,. QS4474

APdS PROPONENTE
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Objcto, AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CAKTON EIRUS E METALONS

i

4

II

•

.. •• Ml 1 MUS ..IV: 1 H V l ' \

n,,̂  Wr-M l)N : 'HX ' ' i H-M'A Ni

i, . , 1 , 1 : .\SIUM IliA ^ I ^ X 1" 1? BAKi*.", Ill- r,
Mmuos

lf-,'1-, niAI'A Hl-. 1'KIÍU'iS -M 2X1.: V
i :n

•*«. MfTAU)\' X - > lJL '4UX( j í» IAI i 'HAI 'A
14

i»./ Mri.\LOM4ilXU'{~l[:M'* IK

• i • . Ml IA! U". H1X li -AH H.M' V
líAIA AM/Mn l"I'l M l<AIÍH'.ni 'i
Ml -T k OS

1111 \|[' 1 \M)\ X ' s V i llAf \1 ul
l« MM 1ÍAKR\! (- MmWtS

\M,jVI IH \ l ' V - L I-

. Ml rROS

il ; M! 1 \KV<,<, I.iMM

• tuu

írtotíiH

'wrtofcui

" •' • • • •

írc.i^fi5

•eef<ihp»i

í-fí-.h"»-!.

r' L
-«rro'""'1-

^fío^fv>

íípEabtftT1

f«(.. K"^

líWi

.'n

i)

JS

uo

jn

10

1;

y.

20

ia
tlAk

BAÍ

BAR

JND

fl*K

BÍ.R

Bi

:1*R

MFÍ

ML r

1'lMflJDIl.

">^OCÍ

'SO.oO

%.MO

J i'\
2.JM.OO

Jtí-03

, „
1 X, CO

1.1.1 Co

10 .S. 90
l^cO

L'jaiL!i«

13cu,aj
loco, oo

Zí-tiaa;

J4«m).íXj
Míso.co
> %? CO

- T •
•> 3fco OO

í.iSO.OO

M^OO
? W ao

-1 V '*l"l V *• <•" .St* -- , - - . f • L r- •

• nik-^UXVWMftlWai: , . • • !

,**t .r"*>íj\:si:. ''y V* H b "Ur ' - ' :-' v.r":_>-, ..^ , i, -^rr..

• • - .*M* « I ' • ••> ->i • -i -vJ.nl .- . -..• Wjxr .

• l,, i,.,., f M J

https://webmail.goi as. gov.br/service/hom e/~/PROPOSTA54474FL01%20001.jpg?auth=co&loc=pt_BR&id=13478&part=2 1/1



Mapa de Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Rotina: 0314/2016
Transporte Coletivo S/A processo:

Cod: 054156

Fomecedor(es): (

ITEM QTDE UN

20 BAR METALON 40X80 CHAPA 14

50 BAR METALON 20 X 20 - CHAPA 18

Total por Fornecedor:

2698 - EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA

1909 - METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

34 - VEPÊL VEÍCULOS E PECAS LTDA
PRODUTO MÉDIA VALOR

34 1909

\4 Unit. R$205,91 RS 398,00 RS 100.00
Tot. R$ 4. 1 1 8, L 6 RS 7.960,00 R$ 2.000,00

*PA 18 Unit. R$ 42,22 RS 80,00 RS 22,80
Tot. R$2.110,93 RS 4.000,00 RS 1.140,00

1/2 - BARRA DE 6 METROS Unit. RS 75.18 RS 96,40 RS 72,00
Tot. H$ 1.879.47 RS 2.410,00 RS 1.800,00

- 2 X 1.25 OU 2 X 1.20 Unit RS 105,71 RS 124.00 RS 88,00
Tot. R$12.684,79 RS 14.880.00 RS 10.560.00

698,40 282,80
29.250,00 15.500,00

KS

liS

KS

lis

lis
RS

KS
RS

2698

119,72
2.394,47

23,86
1.192,80

57,14
1.428,42

105,12
12.614.40

305,84
17.630,09

Média Total das Médias por Itens: 20.793,35

AUTORIZO

Goiânia / /

Diretor Financeiro/Administrativo

AUTORIZO

Goiânia / /

Presidente

06/06/201?
<^ -
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MltfftOBUS
Transporte Coletívo S/A

Objcto:

Itens Dará Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0315/2016

uT")O /

Cod^Mil57

-^ROgx^

y i
\\ i «•»

Processo: Empresa:

Cond. Pag.:

sã
i

Produto

9006 MHTALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA
14

Referência Marca Qtdc

20

U!!

BAR

Preço Unit. Preço Total

Preço Total:

s (m.ns detalhes do produto (s), caso necessário):

De:

Aos eu dados de :

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

/ Empresa:

Aguarcamos retorno do orçamento com a maior brevidade possível Cumpre-nos observai que o orçamento deverá-

Conter os valor (RÍ) unitário (s) e valor (eí>) global (is) do(s) produto (s);
Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
Co istar telefone(s), endereço e número do CNP) da empresa;
Cs'ar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
tsiar datado e assm.ido

D li v idas e retorno,
Fone/fax: (62)31597-5101

E-Mail: SuprMnCJllQS@Jtis-'trobus.toiii br

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

! i/c /



- • - — • • •• -*• ORÇAMENTO • /.
METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ ou CPF 03,670.223/0001 -54

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N° 1 1 1 81 BAIRRO ESPLANADA DO ANICUNS

Contato: LEOMAR 'FONE: 3271 4642 'FAX

ifÉMj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-QUANT,.

20,00

50,00

25,00

120,00

20,00

50,00

20,00

20,00

30.00

UNiQC

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

ER

BR

39212121

Í%K -A - - - • - • - - - : - • • • - :^V DESCRÍÇÃÒ . . , ., -- . -

METALON 80X40#14

METALON20X20#18

CANTONEIRA 1X1/2X3/16

CHAPA LISA 2X1 20#20

METALON60X40#14

METALON 30X30#18

CANTONEIRA 2X1/2X3/16

METALON 40X40#18

METALON 40X30#1 8

l

> — ̂  J.'"' » - -Xí\t ;Wv^/v- w^/*i\n/M lM / ^ ^ / ^

- - |̂ gUÀ>]U2 tz^/Uv^lÒ^™!^^ J-M-^ - .
1 ,- -'- .,--.,™ í* ; ̂  í-, -^ ̂  fs í J

'- - ' • . ' 1 '- •' ^ *t f ' " • • ; • ' " ' « ''-!.'• ^

fiíp*-;-7— Y, '----• fí '".---r~^.- - r-"rí : - -.

Lt.2C-íl iv^N -.r. ' -.-l 3;' - . ;

L» G O I A U I A - G O «J

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/VENCIMENTO:

NUMERO:

-.^KV^-.:.:_- :_
u'\_

DATA: ' bl/06720-Í7

OBRA:

Prazo Entrega:
: : - -- - ^ - - ">: -=i

VL: UNITÁRIO

100,00

22,80

72,00

88,00

86,00

33,00

139,00

45,00

44,00

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

VL. TOTAL ;-

2.000.00

1.140,00

1.800,00

10.560.00

1.720,00

1.650.00

2.780,00

900.00

1.320.00

R$.

LOCAL DE ENTREGA: H^^c f̂e-fí̂  ^T^^<.

&r ^
// % ^
§ õf 0

^
v« Cy
ÍSh Sèl
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Proposta Comercial
CDd.: QS4474

1

Objet

SC

1

1

• '

l:

"'

ib PROPQNENie;

\Xí~[í.tSi L&uCu&D i rC{#> {j*ÀjJ& . .
"•'' "2&y ítjv/awj - 3*5

' ' • • u .Jíxl fíSoatíFu , íf.1,. L&í C.tírlfíA.tfA-bff
(.í - • ( * _ ...í» U

c. AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTOMÊIHAS E MHALCNS

toMU

i ',. M['TALON4(),\SlK'IIAI'A M

ItlSI MF.TAI ON Jll.X '"'• CHAPA li,

, . .\SH'M-iní, ' li, X r I.J • BAUHA I1I-.I,
METKUS

r is fiiAi1.-. MI i-iviiiti i \n 2. x i.;.i tu, • \, MtTALIW Ji) X 5:KILI W X «1 PM 1'HAI'A

M
MriAL.IIM 4UXJ"CllAPA t»

n--rt Ml- VAI U\' LAI fllAI'A
IÍAI.VANI/.AIM lí,(UJ t» BAttlífi t)i:'i
MKTRIVS

IN MM »\KK\l (, MRTROS

K METROS

. ' f TI-.CMl TAKUClí^MM

'

'.'L: W., H?

l̂ U

«etoítoê
fi.^bffhi

í"«fob*'l

Jlbl

fteto^-x

rí(MwbcA>

f* C tpn

aai
í n

U

8

1ÍO

1Q

ao

SI)

Kl

ut
I1AH

RAM

UND

n*fi

BM

Bi

EUR

W

MO

Betaiet,

)9i.co
90, cO

9tMO

J ?'l .00

li '4. 00

JCÍ.OD

lil.60

it\90

^°°

&JMÍ r^i
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? U J t̂ .u ')
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Proposta Comercial

Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

SQ,.

1

2

3

4

5

6'.

7

*™

IK.

11

Produto

14451 METAUON 40X80 CHAPA 14
H

13053 METALON 20 X 20 - CHAPA 18 .

10084 CANTONEIRA 3/16 X 1" 1/2 -BARRA DE 6
METROS

16435 CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1 .25 OU 2 X
1.20

9006 METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA
14

8867 METALOM 40 X40 CHAPA 18

11599 METALON 30X40 EM CHAPA
GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6
METROS

1 4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU
18 MM BARRA DE 6 METROS

6852 CANTONEIRA D 2"l/2 X 3/16 - BARRA DE
6 METROS

10318 TECN1L-TARUG025MM

4480 TECNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE
1 MLTRO

Referenda

COS
3.0x^1 .̂0°

Ob^
€0/40

CbS:
^ÍTJ^

Marca Qídfi

20

50

25

120

20

20

30

50

20

5

5

UtL

BAR

BAR

BAR

UND

BAR

BAR

Br

BAR

BAR

MET

BAR

Preço Unir.

NfT.
2</,^
SljO*

S^H
3^*5

IVKV.

i N - V .

W.96
JCO.BO

M -Y.

U&

Preço Total

N, T,
J.33J.OO

W 53. 00

JJ.S36SC

J .3 5^o<
(4.V.*

1

rsi5T.

J.WÍ.QO

3.oi{é,oc
NE:'*t-t* -

li 2.0

3bsérv jçõés "{mals~dètãlHes do"p( oduto (s),

: 3o OíA5' ou 20/^0 O- 00 A.3060

N° Pro^ssoi 2016000946

Proced mento Vinculado 3 Lei N° i J.303/lb

De:

AoscLiOados de ;

/ Gerência ile Suprimentos/ Empresa MFriiOBUS Transporte Coletlvo S/A.

l Empresa: __

Aguari íamos retoriw do orçamento com a maior brevidade possível. Cumpre-nos observar que O orçamento dever!

• Cc-nier os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
* Ccnstar prazo(s) e forrna(s) de pagamento;
* Constar telefoneis), endereça e número do CNPJ da empresa;
* Eílar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
• Eítar datado e assinado.
• uiimlAJ do assinante.

CERRAI.
COMÉRCIO P6 BERROS LTDA,

30-05/20 !'

Fone: (62J 3272-3800
Dúvidas e retorno, Av Anhanguera, 12.216 - B. Capuava - Goiânia - GO - CEl

Fone/fax; (62) 3597-510 vendas@cerpal.com.br
E-Mail: s u pr l m e ntos® me. tro bu J

Desde Já, agradecemos a presteza e atenção.

Pagina l de l



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Rotina: 0315/2016
Transporte Coletivo S/A Processo:

ITEM QTDE UN PRODUTO

Mapa de Cotação

Cod: 05415"

Fomecedor(es): O

133
9297
34

CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA

METAL FERRO COMÉRCIO DÊ FERRAGENS LDTA

VEPEL VEÍCULOS E PECAS LTDA
MÉDIA VALOR

l 20 BAR METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA 14

Total por Fornecedor:

Unit.
Tot.

RS 132.62

R$ 2.652,33

34 133

RS 214,00 R$ 97,85
li:-. 4.2X0.0(1 RS 1.95-MMI

214,00
4.280,00

97,85
1.957,00

9297

RS 86.00
RS 1.720,00

86,00
1.720,00

Média Total das Médias por Itens: 2.652,33

AUTORIZO

Goiânia / l Goiânia

AUTORIZO

J /

Diretor Financeiro/Administrativo Presidente

06 06 2H! Pagina l



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Objeto:

Processo:

<&

1

Produto

Itens oara Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina - 0316/2016

Empresa:

Cond. Pag.:

Referência Marca

8867 METALOM 40 X40 CHAPA 18

Cod: 054158

Av $\1

^>«'i &• -\ #/

Qtde UN, Preço Unit. Preço Total

20 BAR

Preço Total:

mais cJetitlíiêiTcio produto (s), caso necessário):

De.

Aos cuidados de :

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

/ Empresa:

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

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

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

E-Mail: suprimentos@metrobus.com.br

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

20/11/2016 Pagina l de l



j

Proposta Comercial

Cod.: 054474

Objeío: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

sã;
l;

2

3

4

5.

6

7.

â̂
1

9

10

U

Produto

14451 METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 20 -CHAPA 18

10084 CANTONEIRA 3/16 X 1" 1/2 -BARRA DE 6
METROS

16435 CHAPA DE FERRO N 20- 2 X 1.25 OU 2 X
1.20

9006 METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA
14

8867 METALOM 40X40 CHAPA 18

11599 METALON 30X40 EM CHAPA
GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6
METROS

É4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 1 6 MM OU
1 8 MM BARRA DE 6 METROS

6852 CANTONEIRA D 2" 1/2 X 3/16 - BARRA DE
6 METROS

10318 TECN1L-TARUG025MM

4480 TKCN11, - TARUGO DE 20MM - BARRA DE
1 METRO

Referência Marca Otde

20

50

25

120

20

20

30

50

20

5

5

UU*

BAR

BAR

BAR

UND

BAR

BAR

Br

BAR

BAR

MET

BAR

Preço Unlt. Preço Total

O 2/3T? (H

U.9.5/X
n Q '\n<-x/£/{>

L9>, vl^f^lÁ

— •*
9&í^

-
n :

•â -(~Q^ Cí

—

PreCo Total:

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

N° Prootsso: 2016000946

Procedinento Vinculado a Lei N° 13,303/16

De;

Aos cuk ados de :

_ / Gerência de Suprimentos/ Empresa M6TROBUS Transporte Coletivo S/A.

/ Empresa: .. .

Aguard; mós retorno do Orçamento com a maior brevidade possível. Cumpre-nos observar que o orçamento deverá:

* Cor [er os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) clo(s) produto (s);
* Corstar prazo(s) e forma(s) de pagamento; ,
* Corstar telefone(s), endereço e número do CNP] da empresa;
* Estiir em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
* Estiir datado e assinado.
* Cannbodo assinante.

E-Mail:

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

r H 355 770/0001-731
EDIFERSO TOOOMETM COMÉRCIO

DE FERROLTDA.-EPP

Av.Arthori9uera «•. V18G5 Qd. 15 U. 07 ;

Bato ipiranga - CEÍ»;74463-3W

G O l Â H t A - S O. -Ji

Desde Já, agradecemos a presteza e atenção.

Pagina I de I
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Proposta Comercial
Cod.: 054474

onnas PROPONENTE:

«. l&fitJi IA.,6̂  ̂

- . aU
Objclo: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRA!', £ MFfALONS

• '
1

}
1

«
••
r,

li

..

i,,

"
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,„ - - * oo OAMCM-rrtv/rCwrVIVItN i v/ m
METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ ou CPF 03.670.223/0001-54

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N° 1 1 181 BAIRRO ESPLANADA DO ANICUNS

Contato: LEOMAR FONE: 3271 4642 !FAX

-4TÉM=

i
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-.QUANT,.

20,00

50,00

25,00

120.00

20,00

50.00

20,00

20,00

30.00

39212121

:ÚNID;>._.Y*:--:----- /-;̂ ; DESCRIÇÃO :>---;-M;

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

METALON 80X40#14

METALON20X20#18

CANTONEIRA 1X1/2X3/16

CHAPA USA 2X1 20320

METALON 60X403*14

METALON 30X30*18

CANTONEIRA 2X1/2X3/16

METALON 40X40#18

METALON 40X30#1 8

/
~ ,, >. {

r '^-^^T^--^^^^^^- ̂ ^^ :
i g - .^ ĝ HuíS ^ l

Li 2o - £- "-r- ; - - - - : - • --. - - • - - .
CE;

1
U* GOlAl í íA-GO ^i

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/VENCIMENTO:

NUMERO; ^
DATA: 01/06/2017

V S r, f

OBRA:

Prazo Entrega:

vyLi:ÚNITÂRÍÒJ:

100,00

22,80

72,00

88,00

86,00

33,00

139,00

45,00

44,00

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

Vi TOTAIVl_. f W l ML,

;

l

J

.000,00

.140,00

.800.00

10.560,00

1.720,00

1.650.00

2.780.00

900.00

1.320.00

R^^^S^K9'°°

-OCAL DE ENTREGA: } - . .ir; fe£u/- - - - - - - -•-: 1 \

Lo

\v
t

-

r
P

7>

\-•
iy



_ 1B Mapa de Cotação

Ji METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Rotina: 0316/2016
Transporte Coletivo S/A processo: Fornecedor(es):

2698 - EDIFERRO TODOM

1909 - METALFERRO COM

34 - VEPEL VEÍCULOS E
ITEM QTDE UN PRODUTO MÉDIA

1 20 BAR METALOM 40 X40 CHAPA 18 Unit R$ 87.46
Tot R$1.749,28

Total por Fornecedor:

Cod. 054158

\L COM. DE FERRO LTDA

ERCIO DE FERRAGENS LTDA.

PECAS LTDA
VALOR

_ 34
RS 168,00
R$ 3.360,00

168,00

3.360,00

1

1909 2698

RS 45,00 RS 4939
RS 900,00 RS 987,84

45,00 49,39

900,00 987,84
1 í

Média Total das Médias por Itens: 1.749,28

AUTORIZO

Goiânia /_ j

Diretor Financeiro/Administrativo

AUTORIZO

Goiânia . / /

Presidente

06'0620l Pagina I <Je l



Itens para Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

MIETROBUS pedido de Compra - Rotina - 0317/2016
lran:;porte Colelivo S/A

Objíito:

Processo: Empresa: \<<^

Cond. Pag.:

sa
i

Produto

11599 METALON 30X40 EM CHAPA

GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6

METROS

Referência Marca Otde

30

UÍL

Br

Pfeco unit. Preço Total

Preço Total;

(mais detalhes (To"produto (s), caso n

Aos cu dados de :

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

/ Empresa: _._

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

* Coiter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produlo (s);
' Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
' Co istar telefone(s), endereço e número do CNPJ da empresa;
" Eslar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
" ESI ar datado e assinado.

Dúvidas e retorno,
Fone/fax: (62) 3b9/-5101

E-Mail: sgprirnentos@metfQbub.cpm.t)f

Desde já, agradecemos a presteza e atenção

20/11/201 f; I í/f /
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Proposta Comercial

DADOS PROPONENTE:

Data;

Endereço: A \í • l KÍ 'lÁ\J/V\f\~}
SQSX3

Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

sa
i
>
3

4

5

, 6

1 7

8

9

10

Produto

H151 METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 20 - CHAPA 18

10084 CANTONEIRA 3/16 X 1" I / 2 - B A R R A D E 6
METROS

16435 CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1 .25 OU 2 X
1.20

9006 METALON 40 X 50 OU 40 X 60 hM CHAPA
14

8867 METALOM 40 X40 CHAPA 18

11599 METALON 30X40 EM CHAPA
GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6
METROS

4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 1 6 MM OU
1 8 MM BARRA DE 6 METROS

6852 CANTONEIRA D 2" 1 12 X 3/ 1 6 - BARRA DE
6 METROS

10318 TECN1L-TARUGO 25MM

fcM Marca

/#£
n/] P
/K)F

MF
lf)p
HP
^f
fV)p

MF
^ N

Qlde

20

50

25

120

20

20

30

50

20

5

UN.

BAR

BAR

BAR

UND

BAR

BAR

Br

BAR

BAR

MET

Preço jjnij;.

i&.SLo
33 SÓ

**•&>.
ioi-ho
LÍ39.SO.
6$'qo

53-30

50-bOt

í $V-«3
L23-50

P r? CO Total

?.53<{<00
]'í>9S-oo

M&.&
13U&03

#750 i Ca
tf.3by.oo

«9 .̂00

1.S30&3

3-^-00
ÍV9-5b

Observações (mais dL't<illii?s do produto (s), caso necessário):

Amparo legal

N° Dispensa:

•Procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16
* Condições de pagamento - até 30 dias após a entrega do objeto acompanhado com NF.
* Das Penalidades: Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts. H2, 83 e 84 da Lei Federal 13.303716, as vedações contidas no art,

(7° da Lei Federal n° 10.520/2002, a Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual n° 7,168/2011, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.
' Obrigações da Contratada:

a) Responsabiliza r-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
b) Garantir o exalo cumprimento das condições pactuadas;
c) Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, também as normas da METROBUS;
d) As penalidades ou multas impostas petos órgãos competentes pelo descumpnmenlo das disposições legais que regem a execução do objelo do presente Termo serão de

responsabilidade da CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;
e) Arcar com todos us Ónus de tributos, encargos sociais, transporte e Iretes, etc., necessários para a execução do objeto;
f) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e análise de produtos necessários para a execução do objeto, quando

inteira

caso;
g) Responsabiliza r -se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;
n] Responsabiliza r -se integralmente pelos custos de eventual dano provocado á frota e equipamentos da Metrobus, provocados pelos produtos fornecidos.
i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

Assl iuUuni e Carimbo Assinante

Aguardamos retorno da proposta com maior brevidade possível.

T 07.3^.722/0001-50 "J
Arnéri&anríntas Eireli • EPP
Av. Inhumas N° 348 Qd. 19 Lt. 01

Vila Regina - CEP 74.453-540

- G O I Â N I A -

Dúvidas e retorno,
Fone/fax: (62) 359/-5101

C-Mail: suprimentos^metrobus.com. br

Carimbo Empresa - Cf

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

30/05/2017 Pagina l de 2



Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

11 4480 TECNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA UE
1 METRO A/vM 5 BAR

Mo ÍW5c
Preço TotaL

078.722/0001-50 "J
Tintas e/reli - EPP

ina
«M- « Lt 01

CEP 74.453-MO

3bí>iTv,içÕCS írrw.i J<_'t ill1'" : ; . ' ÍU -. uiv i

Amparo legal ;

ft° Dispensa:

•procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16
• Condições de pagamento - até 30 dias após a entrega do objeto acompanhado com HF.
• Das Penalidades: Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das s.inções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16, as vedações contidas noart.

|L? da Lei Federal n° 10.520/2002, a Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual n° 7. -168/2011, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los,
^Obrigações da Contratada:

a) Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
b) Garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
c) Cumprir atem dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, também as normas da METROBUS;
d) As penalidades ou multas Impostas pelos órgãos competentes pelo descumpnmcnto das disposições legais que regem a execução do objeto cto presente Termo serão de

responsabilidade da CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;
e) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, etc., necessários para a execução do objeto;
f) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e análise de produtos necessários para a execução do objeto, quando

inteira

f ; / r 1

gj Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;
ti) Responsabilizar-se integralmente petos custos de eventual dano provocado á frota e equipamentos da Metrobus, provocados pelos produtos fornecidos.
i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço, ate 2b % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

Assiniiuiru c Carimbo Assinante

Aguardamos retorno da proposta com maior brevidade possível.

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

E-Mail: suprimentos^melrobus.cmn.br

Carimbo Empresa - CNPJ

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

Pagina 2 de 2



Proposta Comercial >^tRC)>
C<MÇ^4474***

DADOS «OPONENTE: / ^ / ' 'r: ^ l^
-, • •« / V11 ~fj-^ ' f^'"^ r-íL^vÀ î xH t»*̂ -̂ --1 XJ.C <rLv>- Lx îlv'-tHjU^_/i \1 V \; AQUISIÇÃO [>E CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS
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Mapa de Cotação

METROBUS
Transporte Coielivo S/A

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina: 0317/2016

Fomecedor(es):

10342

9495

34
ITEM QTDE UN PRODUTO

- AMERICA TINTAS EIRELJ EPP

- CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA-ME

- VEPEL VEÍCULOS E PECAS LTDA
Mf DIA VALOR

BI

Total por Fornecedor:

METALON 30X40 EM CHAPA GALVANIZADA 16 OU 14 - BARRA

DE 6 METROS

34 9495 10342

Unit. R$84,63 RS 132,00 RS 62,00 RS 59,90

Tot. R$ 2 539.00 RS 3.960,00 RS 1.860,00 RS 1.797,00

132,00

3.960,00

62,00

1.860,00

59,90

1.797,00

Coei: 054159

Média Total das Médias por Itens: 2.539,00

AUTORIZO

Goiânia / /

Diretor Financeiro/Administrativo

Goiânia

AUTORIZO

/ /

Presidente

08/06/2017 Pagi



MIE7ROBUS
íransporte Colelivo S/A

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina - 0318/2016

Itens para Cotação

Lore
Objeto:

Processo: Empresa:

Cond. Pag.

SQ.

1

Produto

1110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU
IX MM BARRA DE 6 METROS

Referência Marca Qtde

50

UN.

BAR

Preço unit. Preço Total

l'n'< i» Iut.il:

• t>sor\dções (mais detalhes do produto (s), caso necessário):"

Aos eu dados de

/ Gerência de Suprimentos/ Empresa METROQUS Transporte Coletivo S/A,

/ Empresa: ___^______

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

• Co.iter os valor (es) unitário (s) e valor (es) ylobal (is) do(s) produto (s);
' Constar prazo(s) e torma(s) de pagamento;
• Co istar telefone(s), endereço e número do CNPJ da empresa;
• llsMr em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
' Es'.ar datado e assinado.

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

E-Mait: s

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.
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• A ODr*AMCIU Kl* AM CNTO •
J

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ ou CPF 03.670.223/0001-54

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N° 11181 BAIRRO ESPLANADA DO AN1CUNS

Contato: LEOMAR 'FONE: 3271 4642

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.QUANT.

20,00

50,00

25.00

120,00

2000

50,00

20,00

20.00

30.00

-UNID,r

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

FAX 39212121

-•DESCRIÇÃO .

METALON 80X40#14

METALON 20X20#18

CANTONEIRA 1X1/2X3/16

CHAPA LISA 2X120#20

METALON 60X40#14

METALON30X30#18

CANTONEIRA 2X1/2X3/16

METALON 40X40#1 8

METALON 40X30#1 8

^ — ̂  ' \ • > . ̂

^WQf> tWAJYH .̂J/̂ , W
] V*>V " '- / -l- ..*rtí». J.*,^,^ i p -, J

' , :. /• , S *( í t . ,! • -^ r-, .-; *••c' -w-' • * lí / - -•, í -i í ,; t ; ; ; ••-. "---'

ÈaeíailífEaCc» * ^-^ - • -••-• - -»

^
"\^ \

Li, ,?::- ^ : • '
*.-i~: .• -•. , • _ . _ .1

L- G O I A lã" Í A - G O «J

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/VENCIMENTO:

.••''-'\;^:'.>./••',. c.- '--•
NUMERO:

DATA: -™-OWW/2(M-7 /

OBRA:

Prazo Entrega:

VL. UNITÁRIO

100,00

22,80

72,00

88,00

86,00

33,00

139,00

45,00

44,00

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL

DESCONTOS

VL. TOTAL

:.i)','0.uo

1.140,00

1.800.00

10.560,00

1.720.00

1.650.00

2.780,00

900.00

1.320.00

|
TOTAL |

LOCAL DE ENTREGA: , X&9 >^_

TSr V>/*^ l n' Já

* V 3LU ,v> -g
\ ^Va rs./V_j^



Proposta Comercial

"«•*MH44Í4\4

«—-c»_ijtu ^—--'
&. ̂ ^ j£Dbjeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

U
t '

2

3

4

5

&

7

f
9

10

11 '

Produto

14451 METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 20 -CHAPA 18 .

10084 CANTONEIRA 3/16 X 1" 1/2 - BARRA DF, 6
METROS

16435 CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1 .25 OU 2 X
1.20

9006 METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA
14

8867 METALOM 40 X40 CHAPA 18

11599 METALON 30X40 EM CHAPA
GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6
METROS

^

4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU
1 8 MM BARRA DE 6 METROS

6852 CANTONEIRA D 2" 1/2 X 3/16 - BARRA DE
6 METROS

10318 TECN1L-TARUGO25MM

4480 TECN1L - TARUGO DE 20MM - BARRA DE
1 METRO

Referêngja

5. cos* t'ioO

1^40

^

•

Marca Qtde

20

50

25

120

20

20

30

50

20

5

5

UtL

BAR

BAR

BAR

UND

BAR

BAR

Br

6AR

BAR

MET

BAR

Preço UnlL

N5T.
2V,4t{

5<i,oi

3* M
3^,25
wrr.

M.T:
3é,3é
J03.30

^."V.
tfg

Preço Total

N7T.
J-.53J.oO

J-V53.00
t l O O /" «0 f

*k) * c 3Q. QV

J.357/o<
MX.%

^
J.WUo

3.Ò^6,o^
w5T,

M^-

otal;

3bserv içôes (mais detalhes do produto (s), caso "necessário)

,Y> : 3o 2a/tt/c oo 30/60 0

N°Pto^sso: 2016000946

ProceOimento Vinculado a Lei N° 13.303/16

De:

Aos cu dados cie :

. / Gerência tte Suprimentos/ Kmpresa MEfliOBUS Transporte Coletlvo S/A.

/ Empresa: <

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

§ * Center os valor (es) unitário (s) e valor (es) glgbal (is) do(s) produto (s);
* Ccnstar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
" Ccnstar telefone(s), endereço e número do CNPJ da empresa;s e , endereço e número do CNPJ da empresa;
* Estar em papel timbralo ou conter carimco da empresa;
* Eífar datado â ssinado.
* Ccíimlxj do assinante.

Av. An.anguera. 12.216 - B. Capuava - Goiânia - W

Desde Já, agradecemos a presteza e atenção.

30 ''05/20 \'i Pagina J de l



METROBUS
Transporte Colei i vo S/A

ITEM QTDE UM

Mapa de Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina: 0318/2016

Cod: 054160

Processo: Fornecedor(es):

PRODUTO

133 - CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA

1909 - METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

34 - VEPEL VEÍCULOS E PECAS LTDA
MÉDIA VALOR

34 133 1909

l 50 BAR

Total por Fornecedor:

METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU 18 MM BARRA DE 6 Unit.
METROS Tot.

RS 60,52
R$ 3.026.00

RS 111,60 RS 36,96 RS 33,00
RS 5.580,00 RS 1.848.00 RS 1.650,00

111,60
5.580,00

36,96
1.848,00

33,00
1.650,00

Média Total das Médias por Itens: 3.026,00

AUTORIZO

Goiânia / /

AUTORIZO

Goiânia ( /

Diretor Financeiro/Administrativo Presidente

Mi 06201 Pagina Í de l



s*DIICROBUS
Transporte Colefivo S/A

Itens para Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0319/2016

Objfito:

Processo: Empresa:

Cond. Pag.

só,

1

Produto

6852 CANTONEIRA D 2" 1/2 X 3 / 1 6 - BARRA DE

ó METROS

Referência Marca Otde

20

UN.

BAR

Preço Unit Preço Total

Preço Total:

ríçõcs'[mais detalhes do produto (s), caso necessário):

De:

Aos eu dados de

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

/ Empresa;

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

' Co.iter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
' Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
" Constar lelefone(s), endereço e número do CNPJ da empresa,
* Esiar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
' Esiar dalado e assinado.

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

E-Mail: suprimentos®rnetrobus.cum.br

Desde já, agradecemos a presteza e atenção,

Pagina l i/e l



ÍI-LU i uv/i.jjjy

Proposta Comercial

TyÃi^rPHÔPÕNh - ' C :

. _
Ot.-J.C* 7< - l t

'M
Cod.: 054474

- —

Obj.'. AQU1SK -O DE CHAPAS, CANTONEIRA!; E MÍTAIOKS

.USÍ Mf.11. . I .OM4ijAMici iA|J.A M

• f.ífí. MKT"I OfO>\A l!t

•!'<« Í.-AN i' 'M-liíl i.-0i\ 1/3.-BAIIRA OEd
MITM )»

•..•,-»• QÍAI'\u N :n- ix i.sstti; :.x

.(« .MKTiMlN-nX í i ou

MT MiriV.i.OM •iii.XJiiaiAIí.A !H

r-H MLT.. .UN'ir^ji.iíMCn^CA
CAI.- \NI/.M>n IM»; U-BARK^OL:'.
MBTI.ríS _ ' _M

,110 Mlí'1 --MJN W X1 .nNACOAfA KiMMOl.'
_ |KLM.'.' IlAlIUA lil I.MrTROS

.»u. .(rAS'n>Ni-;iHA i» r ' i f7 x .vi*. -o.Mtk.\ii(
"•'*Mrn«is

i nu TI-;< - l.\l;i.:(í.; ̂ M'.i

Br -.-.a,'í'3Hi3gi.- ^T:.T:

1360.00
4 000,00

UM.CO

1W-03

UJ.Go

42ÍO.OO

n^m**^
'pMli*r-"tL • \- -

. «,-ítj.:'..

r.^imnw.v,,,,,,.!,
.U.FU un*[«cir.i*evt* r

^i iiv ..... h A i i n , ) » r; nu MCT"r>Jusr

rxcJ...> ,<«.. n.Mkki

;200.í -.'u' • • >
v^;1.:,i: '•':---

. ' • •
• •
i .

G' • • •

1'iwiiimu lj»™.->ji-('vrj

httj:s:/ywebmaii.aoias.gov.br/servic' /i :OPO3TA54474FL01%20001.jpg?«j(h«co8Joc=pLBRaJd=13478&part!»2 1/1



Proposta Comercial

Cod.: 05447-

£. x»

Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

5G,'1

1

2,

3

4

5

6

7
i

«s
.';

10

n

Produto

14451 .METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 20 -CHAPA 18 .

10084 CANTONEIRA 3/16 X 1" 1/2 - BARRA DE 6
METROS

16435 CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1 .25 OU 2 X
1.20

9006 METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA
14

8867 METALOM 40 X40 CHAPA 1 8

11599 METALON 30X40 EM CHAPA
GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6
METROS

L4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU
18 MM BARRA DE 6 METROS

6852 CANTONEIRA D 2" 1/2 X 3/16 - BARRA DE
6 METROS

10318 TECNIL-TARUGO25MM

4480 TECNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE
1 Min RO

Referência

COS'
aoc0*poo

Obs^
6a/KO

cbs-
-grjji

Maçca Qtde

20

50

25

120

20

20

30

50

20

5

5

UN.

BAR

BAR

BAR

UND

BAR

BAR

Br

BAR

BAR

MET

BAR

Preço Unit.

N5T.
av.^c/
S^o*

3V6<<

9^,25
wrr.

N*".

3£,96

JQ3.30

(vi -"V-

tis.

Preço Total

NJV.

J. 33,3,00

1450,00

JJ.S36.K

J .35^o<
r* .V.»

í\)5T.

J.Wt.QO

3-0<f6(oc

N^\
M^S".

Preço Total:

3bserv ições (mais détaHiês"do produto (S), caso necessário);

30.
: 3o ou ou /6a o 0 Oi

N°Pro:essQ: 2016000946
('rocec mento Vinculado a Lti N° UJ03/16

De:__

Aos cuidados de :

/ Gerência tte Suprimentos/ Empresa MEriíObUS Transporte Coletivo S/A.

. / Empresa:

Aguardamos retDtno do orçamento com a maior brevidade possível. Cumpre-nos observar que O orçamento deveri

* Ccnter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
* Ccnstar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
* Ccnstar telefbne(i), endereço e número do CNPJ da empresa;
* Es;ar em papel timhiado ou conter carimbo da empresa;
* Esrar datado e assinado.
* Cí.ciirttxj do assinam^.

30-05/201'

Fone: (62) 3272-3800
Dúvidas e retorno, Av Anhanguera, 12.216 - B. Capuava - Goiânia - UU - utP:

Fone/fax: (62) 3597-510 vftndas@cerpal.com.Dr
E-Mail: SLiprlmentos®metrQbu*

Desde Já, agradecemos a presteza e atenção.

Pagina l de !



* ORÇAMENTO «i

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ ou CPF 03.670.223/0001 -54

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N° 11181 BAIRRO ESPLANADA DO ANICUNS

Contai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

>: LEOMAR |FONE: 32714642 i FAX

20,00

50.00

25,00

120,00

20,00

50.00

20,00

20,00

30,00

>UJNID>;

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

£tó -" DESCRIÇÃO. --V-: -: .

METALON 80X40#14

39212121

METALON 20X20#18

CANTONEIRA 1 X1/2X3/1 6

CHAPA LISA 2X120#20

METALON 60X40#14

METALON 30X30#1 8

CANTONEIRA 2X 1 /2X3/1 6

METALON 40X40#1 8

METALON 40X30#1 8

/

-] -^ 7^ r] -M\t 'i\rçK^ •-íO- f̂v^si y^ i aí/ "̂

ilií > ; U /'.•í'3/Uuy ? «:r:--í

&>.' ^ '^ : - - •- - ' t '. • -

Lt, 23-S- .

l..- í-v-W^^J

L. G O I Ã N í A - G 0 ^J

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOA/ENCIMENTO:

---~TT— ̂

NUMERO:

DATA: ~ qi/06/201'7 \:

Prazo Entrega:

-:VL:UNITÀRKJJ

100,00

22,80

72,00

88,00

86,00

33,00

139,00

43,00

44,00

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

-'-;:". - • ";VL; TOTAL

2.000,00

1.140,00

1.800,00

10.560,00

1.720,00

1.650,00

2.780.00

900,00

1.320.00

RS :;,:xi23;97o(oo;

RS. . . '• ;;:23;87.ò;;oo.

LOCAL DE ENTREGA: .-_ . . :,. . - ; . : ; -• ; .. i X&9 t -;T£s

- .

(í /JE
S / / f^-1

,

:;



Mapa de Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Rotina: 0319/2016
Transporte Colettvo S/A processo: Fomecedor(es):

.Ur
Cod: 054161

ITEM QTDE UN PRODUTO

133 - CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA

1909 - METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

34 - VEPEL VEÍCULOS E PECAS LTDA
MÉDIA VALOR

20 BAR CANTONEIRA D 2"l/2 X 3/16 - BARRA DE 6 METROS Unit.
Tot.

K S ; - • D?
R$ 2.700-67

Total por Fornecedor:

34

RS 163,81)
RS 3.276,00

163,80
3.276,00

133 1909

RS 102,3(1 RS 139,00
RS 2.046,00 RS 2.780,00

102,30
2.046,00

139,00
2.780,00

Média Total das Médias por Itens: 2.700,67

AUTORIZO

Goiânia /___/

AUTORIZO

Goiânia /_._ /

Duetor Financeiro/Administrativo : • "•

Of> 06 201~ Pagina l JL> /



Itens para Cotação

'ran:;porte Coietivo S/A

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina - 0320/2016

Objcto:

Processo: Empresa:

Cond. Pag.

sã
r
2

PuxUltC

10318 ftCNIL- TARUGO 25MM

1480 TRCNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE

1 METRO

Referência Marca Qíde

5

5

LJN.

MET

BAR

Preço Unit Preço Total

Preço Total:

n\<ii<, deialhe^ do [jrodiilo (s), caso necessário);

De:

Aos eu dados de

__ / Gerência de Suprimentos/ Empresei METROBUS Transporte Coleiivo S/A.

/ Empresa: __ „

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

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

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

E-Mail: suprimentgs@metrotws,cpfn.br

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

l



Proposta Comercial

DADOS PROPONENTE:

C-1,* '

• ú

. - . OC "30 tt

; u '

Ohieto: AQUISIÇÃO DÊ CHAPAS, CANTON -iTRftS Ç METALONS

1

4

(.

Ml IM l )N4M\x . 'C I ! \P \

1'j',-? Ml 1 M OS .1( ] X i ( MAPA IS

IIVM C:ANTONF.IRA * i6X r i .1 -RA^ \n '»
Ml IROS

1M35 CH \i'\- 1
1 20

i URI i\ i ;x i :: )i .' >

001 Mi J M O N 4 0 X : - i OU 40 X M) KM CHAPA

14
9HM Ml-:i'AI OM 4( IX4 i i CHAPA | -i

' • : •• - Mi 1 M.HS

S

"\ i . 1 ' PA
GAIA ASI/AIM h, 01 14 H<\KK , :)| n

Ml IKOS

11 !D MCIAI.ON .'O \N A C H A C A 1'. v!MOl

IS MM B A R R A Dl 6 MI-TKOh

( \ST()M-IR.\2 \ : \•

Ml HROS

1 1 <'\l l. T'\Rl '( .i ! ̂ ^MM

Bete í

-

Marca

íi<ttofcf«

f%^oí^«*

btóá

^«te^
Krr^*vat

rgrr^i ' •

Féfe^^-,
'? pp^hçAT-
jr«; i

Qto

20

50

120

20

20

30

50

20

5

LM-.

BAR

BAR

BAR

LJND

BAR

BAR

Br

BAR

• '

• '

JO
^0,00
1

0

IJM 00

J £ Q Q-

o

Jl),6o

î
^ 00

13ou,oc)
Moap - -

ZUj^ f /

•

4ZSO.OO

^tooo

• 100

0,00

•X)

. ...

- !

i» N° li.303/16
•* r-*jsri«ir.-) - fltf 33 *as após fl fi t'«ia ;n oh'-: : •! :ÍÍTTI KF

• .-.•rn ilícitos adir.-'.--• • • ( • . , , .. . .. s „• -, -j,,.-.,, n\i-f 1íi pRiti.-.j, ;n-(,.r,M HO . r - , . ' < • •: It l • ; ,-lwal 13.í03/!6. as veo* -
• • • . • ' -"ijFi/.1'".;, fturin . « ' . 1 ii:-l r •> .I,;H'. i: ;• ( • ' dispo îvos de normas aue vwren a tubibi •

. , !
. , , . -l i . ! . . . , - • • r i-;íH!f:

' ' , ; ' • ; . • .

, . . . • • . . ..i' oeii
1 '

• .. • .
• í 1

•

li .-nulidade e *(> i

•
.ti íini T ^w, tair.tí-n .1 .

r>niCt*e''!te--, ix'1 <'-::j:Lmoii- iu >to lias (Jií DCSI ;.!es leoa i qi>; ifçwii a w
• . i •'! t] . • • .'rr^ÇUS 1

. • . • l ., • u. . . ' . .1 • '
"

o t*]eto rto pî :-- ' ••

' .',ir, • i1 i ' . < i ' j ' tó produtos lacesshios psra a erecuçii '

.
: . , . • • • • . • • •

.,, . . . _ . . , . , . . . . . .

u

.

1 . ' retctio,
•

• ' • '

-JI-. Ç

C':irimho l.i;i|n ."-j l "'.IM

.
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Propo

DADOS PROPONENTE:

.

/ •> '
. >

Ofe ' O. .^

, rjr, ^ £ op"" j , .
Jo;

- r^

Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS. CANTONiííRAS S METALONS

n 44no n-csM. - T A R V O O D
1 Ml TRO

E 20MM - B - M i R
Ifelon

5 BAR

.30- **> I5JU5
• ' •

____
.

; • ' i i..m !• F

KlSlItl 'M •f.C1tO, ,Mlrir,' ! • . • • ' • • • • ,

• • • WostlenaimasouevieiwndaitKíii

l ..<;:• , ,
. • •

. lRCflUS
• ' . ' . , • • ' ' l ' , . - • , ! . - |.'l ' . H .......

/ . . . , • i i . : ,. [i i •.. i i i - . - • - • . . l i.xsãti», tas-vi estTi's-4 ' xili, rei.
• . i : •) ;-• •• .',•• i'., c. r r 'm' - i • . • • i Ira • •" . • • • j írf-*:uçãc de. objeto;

• '• , • r : • us r jsns :>elao!.r • ' ,- • .-<. d* orodutos-«cessinos para a «ecuçSo do oD (w
.

, • • ti tJIJdlKlííle H E!l'L'("i<:id dO-: |)IOdJtj'>riji'r- .n\• d • j • • ' • i - ' i . ' • ••>» 'itosd* eventual oeno ;<'-• •-•:atí- í • , • ••'irosd.i Mi*rcb-js, provncaíos o1*» proúuios fomnciflos.

• • • • M cjn<xòtss< i i'i' '- i% - . • • irte ticimc ow wnto) ao valor inicial alualiMClo cio

, ' • '-tCTlO.
•

•

Carinihi) Hn ( \l'í

.



Av. Iiihumas t*il. 19 Lt. O l n° 348 Vila Regina - Próximo ao Portal Shopping

(62) 3297-3727 / 3297-5721

Nome: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

End: SETOR COMPRAS

Fone: 3230 7522 Data: 07/06/2017

/€!>ias:•• -"̂

£;/pSuSÍÍ
•̂

Quant.
5

DISCRIMINAÇÃO

MT TECNIL TARUGO 20MM MN

PRAZO ENTREGA: IMEDIATO

PRAZO PAGAMENTO; a vista

VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

r~07.928.722/0noi-r,
Amérirp "fyífâ-à Eireli - EPP
Av , ,' j (H 34$ QcJ. 1-) Lt. 01

Vij/i Piiji^ii^Ft» 7^ /JL--, i: ^•j

L.. <~S r̂i'A N« i A - c o _J

Assinatura do Cliente

P. Unitário
29,90

TOTAL

149,50

TOTAL 149,50



Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

1
2

3

4

5

6

f
8

9

' 10

Produto

14451 METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 20 - CHAPA 1 8

10084 CANTONEIRA 3/1 6 X 1" 1/2 - B A R R A DE 6
METROS

16435 C H A M A D Í Í 1 - E R R O N 2 0 - 2 X 1 .25 OU 2 X
1.20

9006 METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA
14

8867 METALOM 40 X40 CHAPA 18

11599 METALON 30X40 EM CHAPA
GALVANIZADA 16 OU 14- BARRA DE 6
METROS

4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU
1 8 MM BARRA DE 6 METROS

6852 CANTONEIRA D T Ml X 3/16 - BARRA DE
6 METROS

lima Tl iCNl l TARUGO 25MM

**"" 3k
IV] P
/K)F

MF
AOP
ídP

*\

AOP

MF
M N

QlUe

20

50

25

120

20

20

30

50

20

5

BAR

BAR

BAR

UND

BAR

BAR

Br

BAR

BAR

MET

SSo
33 50

102,- hú

ttS-So.
6% -y o

$3-30
$0-kQ<

ÍS^SÍ
£35^

^

fyfe.oo

Wft'&

5*30.03
[3^,00

Í-3J2&G

15&&3

3-(Jj^Ço
Uí3-$z>

íuservaçOes (mais detaliies do pioduto (s), caso necessário):

Amparo lega! :

N° Dispensa; _

.'Procedimento Vinculado a Lei H° 13.303/16
;• Condições de pagamento - até 30 dias após a entrega do ob)eto acompanhado com NF.
' Das Penalidades: Constituem ilícitos administrativos, sem prejuíio das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts. 82, 83 a 94 tia Lei Ftjdernl 13.303/16, as vedações contidas no art
7° da Lei Federal n° 10.520/2002, a Lei Estadual n° 17,929/2012, Decreto Estadual n° 7.168/2011, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los,

kt Obrigações da Contratada;
• a) Responsablllzar-se integralmente pela execução do obJeto, nos termos da legislação vigente;

b) Garantir o exalo cumprimento das condições pactuaoas;
c) Cumprir além dos dispositivos tegais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, lambem as noimas da METROBUS;
d) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pulo deseumprimento tias disposições legais que legem a execução do objeto ilo presente Termo seráo de intena

'responsabilidade da CONTIWTADA devendo, se for o caso, obter licenças, piovidenciar pagamentos de mifwsioi, lanas e serviços aunlllares;
Í c) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, etc,, necessários para a execução do oojeto;

f) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e análise de produtos necessários para a execução do objeto, quando for o
l, ca só;

g) Responsabiliza r-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;
h) Responsabilizar-se integralmente pelos custos de eventual dang provocado á frota e «i u l pá mentos da MciroDus, provocados pelos produtos fornecidos.
i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se firerem no serviço, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualliado do contrato

-^ ' '•
A v . hhonwsN' . . . . . .

V;./ Koíjiiia-CEP ,M tf3

Assinatura c Carimbo Ass inante

Aguardamos retorno da proposta com maior brevidadtí possível.

30/05/2017

Duvidas e retorno.
Fone/fax: (G2) 3597-SlOl

E-Mail; iuuritiiiaittJ5Li:iiinetíoUiJi.t..um.l3r

Carimbo Empresa - CNPJ

Desde já, dgradecemos a presteia e atendo.

Pagina l cie 2



A. Proposta Comercial

Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS, CANTONEIRAS E METALONS

11 4180 TECNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE
1 METRO

n
/VV/M

5 BAR

$â'$õ i-^J^Sc
P ceco Total;

O Â f i / /"} s"
O í •& 7 J • SÓ

\J . •••
• - . < < . . M

'•" ' ' ••
. . • '

Ibservações (mais detalhes do produto (s), ciso necessário)

Amparo legal:
Processo:

N° Dispensa:

•Procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16
Condições de pagamento - ale 30 dias após a entrega do objeto acompanhado com NF,

• Das PenaliiíaQes: Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais caDívels, além das práticas previstas nos arts. 82, 83 e 84 àa Lei Federal 13. 303/16, as vedaçfles contidas no art.
V° Oa Lei Federal n° 10.520/2002, a Lei Estadual n" 17.926/2012, Decreto Estadual n° 7.4G8/2QJ l, ou em dispositivos de noimas que vierem a substituí-los,

Obrigações da Contratada:
a) Responsaollizar-se Integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
B) Garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
c) Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, também as normas da METROBLJS;
d) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes peto descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão tle

lesponsabilidade da CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;
e) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, ele., necessários para a execução do objeto;
l) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e análise de produtos necessários para a execuçâu do objeto, quando

inteira

foro

caso;
g) Responsabiliiar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;
h) Responsa bllliar-se Integralmente pelos custos de eventual dano provocado á frota e equipamentos da Metrobus, provocados pelos produtos fornecidos.
i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualiiado do contraio

Assinatura c Carimbo Assinante

Aguardamos retorno da proposta com maior brevidade possível.

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

E-Mail: sL-prnnenHi5iaimetfobus.com.br

Carimbo Empresa - CNPJ

Desde Já, agradecemos a presteia e atenção.

30/05/20!'/ Pagina 2 de 2



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Rotina: 0320/2016
Transporte Colelivo S/A processo:

ITEM QTDE UN -' Dl

5 MET TECNIL-TARUGO 25MM

5 ' BAR TECNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE l METRO

Total por Fornecedor:

Mapa de Cotação

Fornecedor(es):

10342 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP

34 - VEPEL VEÍCULOS E PECAS LTDA
MÉDIA VALOR

Unit.
TOt.

R$ 37,45
R$ 187,25

Unit. R$ 30,38
TOt. R$151,8Í

34 10342

45.00
225,00

KS
RS

29,90
149,50

RS 30,85 RS 29,90
RS 154,25 RS 149,50

75,85
379,25

59,80
299,00

Cod.: Q54162

>

Média Total das Médias por Itens: 339,13

AUTORIZO

Goiânia /__/

Oiretor Financeiro/Administrativo

06/06/20!-

Goiânia

AUTORIZO

Presidente

Pagina l de Í
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de jdentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto a Ç
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
07.928.722/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATADEABERTURA
04/04/2006

NOME EMPRESARIAL
AMERICA TINTAS EIRELI - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FAN1ASIA)

AMERICA TINTAS

; CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

L47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

fli
; CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

7.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

; 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
! 47.53-9-00 - Comércio varejistajaspecializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresajndividual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresar!

ÍLOGRADOURQ
! AVINHUMAS

CEP
74.45:5-540

BAIRRO/DISTRITO

VILA REGINA

ENDEREÇO ELETRÕNICO

NÚMERO
348

COMPLEMENTO

QD.19 LT. 01

MUNICÍPIO

GOIÂNIA

UF
GO

TELEFONE
(62) 3291-5921/ (62) 3095-4182

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

! SITUAÇÃO CADASTRAL

• AT [VA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/04/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/06/2017 às 15:24:17 (data e hora de Brasília).
Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social
Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,

A-malizc sua p

Praparar Página
i para impressão

.//www.receila.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva.Solicitacao.asp
1/1
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

ABDON LAGARES DE UMA, nacionalidade BRASILEIRA. EMPRESÁRIO, Casado. r«0.me d.

bens Comunhão Parcial, n" do CPF 281 413.501-53. documento de .denMade i 3446

GO com dom,cll.o / r«,d*nei» a RUA SÃO LUIZ. numero S/N. QD.033, LT.09 C-'

distriio JARDIM PEETROPOLIS, município GOIÂNIA - GOlAS, CEP 74 460-210, titular d;

i-tdividua. AQDON LAGARES DE LIMA EPP, NtRE 52102853*2-1. CNPJ 07 928 722/OOQ1-!

com sede o domicilio na AV. iNHUMAS. numero 348, OD. 19 LT. 01, bs.rr, >
REGINA município GOIÂNIA - GOIÁS, CEP 74 453-540 resolve transformar a empresí

em Empresa ind-duei de Responsab-Hdado L.m.lad» - EIRELI, mediante as ugumu»s

Clausula Primeira - A empresa adotarã c nome empresanai de AMÉRICA TINTAS EIRGL - EPP.

P3ragríifo Omco A empresa tem como nome (amasia AMERICA TINTAS

Cláusula Segunda - O objcto será COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS

VERNIZES. SIMILARES Ê MATERIAIS PARA PINTURA FERRAGENS E FER
MATERIAL ELÉTRlCO. MATERIAL OE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, TINT/

AUTOMOTIVAS SOLVENTES, COMÉRCIO DE MÁQUINAS. COMPRESSORE

APARELHOS DE SOLDA, MAQUINA DE SOLDA, CORTE, MÁQUINAS DE CCS
REFRIGERAÇÃO COMERCIAL. ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNiCC

EQUIPAMENTO? E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA. PRODUTOS ALIMENTld
BEBIDAS. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, MATLRlAL EXPEDIENTE. PAPELARIA.

INFORMÁTICA COMUNICAÇÃO. ARTÊFATOS DF COURO MATERIAL CSPORTlVC

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.

Cláusula Torce.ra - A serie da empresa é "a AV. INHUMAS. número 348, QD. 19 LT,

distr to VILA REGINA, município GOIÂNIA - GO, CE° 74.453-540.

. bairro *

Cláusula Quaria - A empresa ÍH.CIOJ suai ahvdades em 1 5/04/2006 o seu prazo de duração ©

Clausula Quénia - O capital é RS 73000.00 (S6TENTA e TRÊS MIL rea.S),

integrai-zado nesta ato «m rnoeda corrente do Pais.

Cláusula Soxui - A administração da empresa caberá no SKU Ulular |« qualificado acima com os

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, juti-oai e extrajudicmi. poaendu pral^ur

Iodos os aios compreendidos no objelo

Cláusula Sétima - Ao lermino de cada exetcicio soe. ai. em 31 du dezembro, pfocudMf-ae-a M

elaboração do inventário, do balanço patrimonial o do balanço de resultado económico.

Cláusula O'tava - A"errpresa poaera a qualquer

mediante alo de alteração do aio constitutivo.

, abnr ou fechar f. liai ou ouua

Clausula Nona" O mu. ar da empresa declara, sob as oenas da lei. de que n&c esiô impotíído da

exercer g administração da empresa, por lei especial, ou «m virtude de condenação cnmnai. ou

por se encontrar sob os efeitos dela. a pena que veOu, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos oúbl.cos. ou por crime (alimentar, de prevaricação. n»»a ou suborno, concussão pec.iimo
ou comra a economia popular, conua o siglorna financeiro nacional, contra normas de defesa d*

( ,-niK'M tini- ^-st,- ,lnCiinH-iíh>,l;i i-iupro.i AMERICA TINTAS F.IRFI..I - l-PP, Nirc' 52 A(HM 2W-4 . foi ilirlVriiio v- Brquiv«lo ! ' • > J.in!.i d-nicxi.il > ! • > l .. • k
Goiis Pura valwtar este dociunc . •.'.![> A\\»\V.JIH'L-^ un j;n% br/ c informe: N" do proiocolo 14/176230*6* • > ciniin"' ..:•-• . iHTss h>t.t c.-pi.i im
auteniicuila ch^itjlmtme e nssinacta cm ^^•U ()-2l) l- l 1 1 : 3 ? 3í por Punia Nunes Lobo * Sccrciiina 0<fr:il



ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

concorrência, contra os relações de consumo, (ô pública, ou a propriedade,

Cláusula Décima - O titular da «mprosr» declnra. sob ns penas da lei, que nSo f.gura como lilular

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limpada.

Cláusula Décima Primeira - Pica oieiio o loro de GOIÂNIA para o exercício e o cumprimento dos

direitos e obrigações rasullanlcs deste instrumento

GOIÂNIA, 9 de Setembro de 2Qi<i.

—_ mv1-̂  "•'~~~~ABCOM LAGARES DE LIMA
Titular/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO D! GOtÁS '

i j = •• *-, .-, • ,-•••.
' CERTIFICO O "EOtSTrtO EM: . / ' ( ' V 24íoe/ZCi4

-• it^
T PíOtOCOlO "í" ". .t%\
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íV s- SOB O NÚMERO . -. - ("H:-.-̂  • "*

••;,"- "r píotocoio *;' I.V*IT'*--
• í' " , • - - . • • '• • •" -, . >•*'*
i\ . AMÉRICA TIHTAJ CIWEt.t^C
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BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2B via de Certidão

Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: AMERICA TINTAS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.928.722/0001-50

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 PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n5 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 07:53:10 do dia 25/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2017.
Código de controle da certidão: CFCE.7C4B.94F3.2277
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
paia impressão

httf ://www.receJta.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certídao/CNDConjuntaSegVJa/ResultadoSegVia.asp?Origem^1&TJpo=1&NI^07928722000150&Senh... 1/1



2017-6-12 https://www.sifge.caixa.gov.br/bmpresa/(Jri/urr/hgeuhSimprimirf'apei.asp!'VAKressoaiviainz

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07928722/0001-50

Razão Social: AMERICA TINTAS EIRELI EPP
Nome Fantasia:AMERiCATINTAS
Endereço: AV INHUMAS 348 QD19 LTOI / VILA REGINA / GOIÂNIA / GO /

74453-540

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: 11/06/2017 a 10/07/2017

Certificação Número: 2017061101472203699361

Informação obtida em 12/06/2017, às 12:52:00.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/Fge^



nnps://www.goiania.go.gov.Dr/sisiemas/sccer/asfysccerUU'JOOw0.asp

A PREFEITURA
DE GOIÂNIA 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: 3.704.712-4

Prazo de Validade: até 11/07/2017

CNPJ: 07.928.722/0001-50

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 exclui 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), 12 DE JUNHO DE 2017

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

httfs://www.goi ania.go.gov.br/si stemas/sccer/asp/sccerOOSOOwO.asp 1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALI;;.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMERICA TINTAS EIRELI - EPP {MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 0 7 . 9 2 8 . 7 2 2 / 0 0 0 1 - 5 0
Certidão n° : 130590634/2017
Expedição: 12/06/2017, às 13:54:19
Validade: 08/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cer t i f i ca - se que AMERICA TINTAS EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS) ,

i n sc r i to (a ) no CNPJ sob o n° 07.928.722/0001-50, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de j u lho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos
Tr ibuna i s do Traba lho e estão a t u a l i z a d o s 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 em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l iais .
A acei tação desta cer t idão condic iona-se à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no po r t a l do T r i b u n a l Supe r io r do Traba lho 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 Traba lh i s t a s c o n s t a m os dados
necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t rabalh is tas , inc lus ive no c o n c e r n e n t e 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 Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prév ia .



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 Ç

NR. CERTIDÃO: N° 16733051

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
AMERICA TINTAS EIRELI EPP(ESPOUO)

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

CNP J
07.928.722/0001-50

NÃO CONSTA DEBITO

#. *. #. *. *. #. #. *. *. *. *. #. #. *. *. #. *. #. #. *. *. #. #. #

*. #. #. *. *. *. #. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *

*. #. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *

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

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

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

*. #. #. 1)1. # , l|l. *, #. j|: . l|l. - i r . #. *. :> . •)• . #. *. 41. *. :(: . *. í. *. í

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

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 Publiea Estadual, nos termos do ineiso III

doartigo29daLeinr.8.666de21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.568.431.550 EMITIDA VIA INTERNET

- SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 12 JUNHO DE 2017 HORA: 13:54:44:5
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto $;>~
RFB a sua atualização cadastral.

^A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
fjff
^á&jL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Br "»*

' • ' :'F"""Í IN L | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
! MAirnf SITUAÇÃO CADASTRAL

E DE DATA DE ABERTURA
18/07/1979

NOME EMPRESARIAL
'; CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA

! TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

i CERPAL

\O E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
! 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

j CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
^6.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Bp,7.44-Q-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
'. 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
, anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

l LOGRADOURO NÚMERO
| AV ANHANGUERA 12216

i CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO
Í 74.450-010 CAPUAVA GOIÂNIA

! ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
(062) 2338-74

COMPLEMENTO

UF
GO

0

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****i

M l 1 IAÇÃO M IAS i- '•

ATI VA
PATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

! MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

!L̂
k ' • UAÇÃO ESPECIALw **1 '

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/06/2017 às 15:21:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui.
s u a p a m i

http://www.receita.fazenda.gov.bf/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrev a/C npjreva_Solicitacao.asp l i



CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA
CNP3 02.696.656/0001-16

19* Alteração Contratual

EGÍDIO MAFFINI NETO, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domicitiado na Avenida Anhanguera n°
12.216 Bairro Capuava, Goíania/GO CEP 74450-010, portador da Cédula de Identidade ri° 15.506.649-3 - SSP/SP e do
CPF n<> 058.529.048-21, natural de Concórdia/SC, nascido em 02/12/1965, filho de Dflson Maffini e Ariene Conceição S.
Maffirti.

MARCOS HAJFRNX, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e
domiciliado na Avenida Anhanguera n° 12.216 Bairro Capuava, Goiânia/GO CEP 74450-010, portador da Cédula de
Identidade n° 9.914.418-SSP/SP e do CPF n° 395.806.526-00, natural de Bauru/SP, nascido em 30/06/1958, filho de
Dílson Maffíni e Ariene Conceição S. Maffirti;

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada CERPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERROS LTDA, estabelecida na Avenida Anhanguera n° 12.216, Bairro Capuava, Goiãnia/GO, CEP 74450-010
Goiânia/GO, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n° 52200201398 no dia 13/07/1979 e cadastrada
no CNPJ sob o n° 02.696. 656/0001-16, resolvem de comum acordo alterar o supracitado Contrato Social de acordo
com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA -- Neste ato, os sócios resolvem alterar o objeto social da empresa para:

a) Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos ( CfiAE 46.85-1/QO );
h) Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas ( CNAE 46.72-9/00);
c) Comércio Varejista de Ferragens para construção { CNAE 47.44-0/01);
d) Conserto e Reparação de Artigos e Produtos do Meta! (CNAE 95.29-1/99).

CLÁUSULA SEGUNDA - Neste ato, os sócios resolvem alterar a denominação da empresa para CERfAL
COMÉRCIO DE FERROS LTDA.

! • '
CLAUSULA TERCEIRA — Neste ato os sócios resolvem alterar a seguinte redação da dáusula que fala da
dissolução para a seguinte forma:

*A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os
remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes aos herdeiros do faiecido, sua quota de capital e sua
parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de
três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, a
contar da data do falecimento".

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Cláusula 1a. Já constituída uma sociedade com a denominação social de CERPAL COMÉRCIO DE
FERROS LTDA, e tem como nome fantasia "CERPAL".



Cláusula 2a. A sociedade tem como objeto social as seguintes atividacíes:

a) Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos exceto para construção ( CNAE 46.85-1/00 );
b) Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas ( CNAE 46.72-9/00);
c) Comércio Varejista de Ferragens para construção ( CNAE 47.44-0/01);
d) Conserto e Reparação de Artigos e Produtos do Meta! (CNAE 95.29-1/99).

Cláusula 3a. A sede social:

A sociedade tem sua sede na Avenida Anhanguera, n° 12.216, Bairro Ca pua vá, Goiânia/GO CEP
74450-010.

Clausula 4a. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades
01/06/1979.

Do capital social <ías cotas e da responsabilidade dos sócios

Cláusula 5a. O Capital Social é de R$ 800,000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000 (oitocentos
mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma totalmente integralizada em moeda corrente do país e
distribuído da seguinte maneira entre os sócios:

soão
Egid» Maftini Neto
Marcos Maffini

T O T A L

QUOTAS

<%
5O%b

SQ<*

Í 00%

Quantidade
40O.OOO

400.000

SJfXí.ODO

CAPITAL SOCIAL

Valor Upitáno

R$1,00
R* 1,00
R$ 1,00

Total emR$

RS 4OO.OOO,OO
RS 400.000,00

RS 800. OOO.OO

Cláusula 6a. Na seção ou alienação de cotas seja aos sócios, independem do expresso consentimento dos.
demais sócios, considerando que o procedimento seja feito mediante assinatura na respectiva alteração contratual. '

Cláusula 7a. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao vafor de suas quotas, mas todos responderão pe'p
ntegralízaçâo do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

Oos administradores, MÍUS poderes, e atribuições

Cláusula 8a A administração da sociedade é exercida por TODOS OS SÓCIOS, em conjunto ou isoladamente e
cabe a etes a responsabilidade ou representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse na sociedade, ficando vedado, entretanto seu uso
do nome empresarial a negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula 9a. Ambos os sócios podem fazer uma retirada mensal a título de pró-labore ern valor a ser fixado na
reunião anual para aprovação das contas dos administradores, atendendo limite máximo permitido pela legislação do
imposto de renda.

Cláusula 10a. O exercido soaal encerar-se-á no dia 31 de Dezembro de cada ano, levantando o balanço com
observância das prescrições legais e feitas as amortoaçÕes cabíveis, o lucro poderá a critério dos sócios ficar ern
suspensos ou ser distribuído. O eventual prejuízo será suportado pelos sócios nas mesmas proporções até o limite do
Capital Social.

Cláusula 11a. A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com
os remanescentes, paqando a sociedade ou os sócios remanescentes aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e
sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo
de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, a
contar da data do fatecimento.



Cláusula 12a. Dissolvida a sociedade os quotistas elegerão o liquidante, estabelecendo a remuneração deste e
a forma de liquidação. As dúvidas entre os sócios serão resolvidas por Árbitros, em números ímpares indicados pelos
sócios.

Da tegisíaça^ ,- ,;detiva e do fora

Cláusula 13*. Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade
reger-se-á pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo, os contratantes, o foro da
comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

Cláusula 14a Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1011, % 1°, cc/2002).

E, por estarem assim cie pleno acordo, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Goiânia, 06 de Fevereiro de 2014.

.I.jJw.VAcAíLA_ÁAjt

EGIDfcO MAFFINI N
Sócio (Administrador)

MA^COSWVFFINI
(Administrador)

_ít verdadeira» a assinaturai de MARCOS MAFFN! (23237
;/t EQlDIO MAFFNI NETO (2339751), meu ccíitiacWo» Ite.ií per'
' mlifl peles p-»rtoi. Oo yj» Oo^ fé

âol&nli, 11 c3« dytretro d* 2014,
EmTMt1,,- ... diVerdidr

*^y . ^

Wjtî affMnLtLi''Liiirxiro

CERTIFICO O REGiSTROEM
^.. SOB O NÚMERO:
S - Protocolo:
! 2wr«a«:S2 2 002QJ39 a

CCMERCIO DE FERROS

3 JUNTA COMEROAL DO ESTADO DE GOIÁS

621J034S081
14/03490&-1

so KOSSI
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Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda
Gerência de Cobrança e Processos Especiais
Gerência da Divida Ativa e de Apoio a Execução Fiscal

CERTIDÃO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA
COM EFEITO NEGATIVO(PARCELAMENTO)

NR. CERTIDÃO: N" 16733350

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA(ESPOLIO)

DESPACHO (Certidão valida para u matriz c suas filiais):

CNPJ

02.696.656/0001-16

POR FORCA DO PARAG. ÚNICO, ART.195, LEI 11651/91, DE
26 DE DEZEMBRO DE 1991, ESTA CERTIDÃO NÃO DA DIREITO

A ALIENAÇÃO DE QUALQUER BEM PATRIMONIAL DO SUJEITO
PASSIVO, ESPECIALMENTE BEM IMÓVEL.

PROCESSOS:

4011401519276401150178925940116002456484011601067573:.*:.*:.*:.*:
. *. *. #. *. . *. *. *. *. . >K. *. #. #. . #. *. *. *. . *. *. #. #.

. #. #. *. *. . #. #. >|í. *. . *. #. *. *. . *. *. #. #. . *. #. i|i. *.

. *. *. *. *. . *. *. *. *. . *. #. #. *. . *. *. *. *. . *. *. >K. *.

. *. *. *. *. . *. *. *. *. . *. *. *. *. . *. *. *. *. . *. *. *. *.

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do inciso IV do artigo 3 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 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. 8666, de 21 de

junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidão VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.452.698.240 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 12 JUNHO DE 2017 HORA: 14:15:7:1



BRASÍL Acesso à informação

tmissao de Z" via de Certidão

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: CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA
CNPJ: 02.696.656/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acirna 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 n5 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 nQ 1.751, de 02/10/2014,
Emitida às 10:46:43 do dia 08/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2017.
Código de controle da certidão: 619F.6D5F.OF61.3CC3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pagina
para impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br /Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResulladoSegVia.asp?Orígem-1&TÍpo=1&NI=02696656000116&Senh... 1/1
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02696656/0001-16

Razão Social: CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA
Nome Fantasia:CERPAL
Endereço: AV ANHANGUERA 12216 / BAIRRO CAPUAVA / 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: 31/05/2017 a 29/06/2017

Certificação Número: 2017053101240508479783

Informação obtida em 12/06/2017, às 13:31:06.

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

^
^efeSuSÍ̂

12/06/2017 13:30
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PODER JUDICIÁRIO
• DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02 .696 .656 /0001 -16
Certidão n° ; 130593978/2017
Expedição: 12/06/2017, às 14:16:26
Validade: 08/12/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cer t i f í ca - se que CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 02.696.656/0001-16, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 , 4 4 0 , de 7 de j u l h o de 2011, e
na Resolução Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
an te r io res à data da sua expedição .
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acei tação desta cer t idão condic iona-se à ve r i f i c ação de sua
au ten t i c idade no por ta l do T r i b u n a l Super io r do Trabalho na
In te rne 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 Traba lh i s t a s c o n s t a m os dados
necessários à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes 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 concernen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r é v i d e n c i a 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 Min i s t é r io Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



nupsy/www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccerOOSOCKvO.asp

* PflEFEITURA
DE GOIÂNIA Secretaria Munjcipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.704.796-5

Prazo de Validade: até 11/07/2017

CNPJ: 02.696.656/0001-16

Certifica-se que até a presente data CONSTAM DÉBITOS A VENCER
(AJUIZADOS OU NÃO) E/OU EXIGIBILIDADE SUSPENSA referentes a débitos de
qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ,
nos termos do artigo 203 e 205 da Lei Municipal n° 5.040/1975 (C.T.M), atualizado
pelo artigo 89, inciso l e seus parágrafos 4° 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 exclui 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), 12 DE JUNHO DE 2017

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

https://www .goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp 1/1



BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2a via de Certidão

Participe Serviços Legislação^

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: VEPEL VEÍCULOS E PECAS EIRELI - EPP
CNPJ: 02.200.608/0001-95

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 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 ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:07:03 do dia 21/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2017.
Código de controle da certidão: F8ED.33B8.5E5D.5759
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
pára impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br /Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Ongem^1&Tipo=1&NI=02200608000195&Senh... 1/1
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02200608/0001-95
Razão Social: VEPEL VEÍCULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:VEPEL
Endereço: R DO ALGODÃO 241 / RODOVIÁRIO / GOIÂNIA / GO / 74430-010

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: 25/05/2017 a 23/06/2017

Certificação Número: 2017052501332633377335

Informação obtida em 12/06/2017, às 13:13:48.

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

, •

httfs://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz^1106946&VARPessoa=1106946&VARUf=GO&VARInscr=... 1/1
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• F PflEFEITURA
DEGOIÁNIA Secretaria Muníc i pá l dtfTÕ'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.704.765-5

Prazo de Validade: até 11/07/2017

CNPJ: 02.200.608/0001-95

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 exclui 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), 12 DE JUNHO DE 2017

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

htt[s://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1
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Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda
Gerência de Cobrança e Processos Especiais
Gerência da Divida Ativa e de Apoio a Execução Fiscal

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 16733198

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VEPEL VEÍCULOS E PECAS EIRELI - EPP(ESPOLIO)

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

CNP.)
02.200.608/0001-95

NÃO CONSTA DEBITO

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

. #. *. *. *. #. *. #. *. #. #. *. *. *. *. *. *. *. *. #. *. *. *. *. *

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

. #. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *

. *. #. *. *. *. *. #. #. #. #. #. *. #. #. *. #. *. #. #. #. *. *. #. #

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

. #. *. *. #. *. *. -c. *. *. t-. #. #. #. *. *- *. *. *. *• *. *. #. *- *

. *. #. *. *. *. #. #. #. #. *. *. *. *. *. *. *. -i-.. #. #. *. #. *. *. *

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.sefaz.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: 5.555.575.125.361 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 12 JUNHO DE 2017 HORA: 14:4:45:7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABAFJIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VEPEL VEÍCULOS E PECAS EIRELI - EPP (MATRIZ E F IL IAIS)
CNPJ: 0 2 . 2 0 0 . 6 0 8 / 0 0 0 1 - 9 5
Certidão n° : 130592338/2017
Expedição: 12/06/2017, às 1 4 : 0 5 : 4 4
Validade: 08/12/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VEPEL VEÍCULOS E PECAS EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
, i n s c r i t o ( a ) no CNPJ sob o n° 0 2 . 2 0 0 . 60 8/0001-95, NÃO CONSTA do

Banco Nac iona l de Devedores Traba lh i s t a s .
Certidão emitida com base no a r t . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de j u lho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470 /2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do T raba lho e estão a tua l i z ados até 2 ( d o i s ) d ias
an te r io res à data da sua expedição .
No caso de pessoa jur ídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A acei tação desta cer t idão condiciona-se à ve r i f i cação de sua
au ten t i c idade no po r t a l do T r i b u n a l Super ior do Traba lho 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 Traba lh i s tas cons tam os dados
necessár ios à iden t i f i cação das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r aba lh i s t a s , inc lus ive no conce rnen t e 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 firmados perante o Min i s t é r io Público do
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prév ia .



BRASIL Acesso à informação

tmissao ae ̂  via ae uertidâo

Participe Serviços

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: EDIFERRO-TODOMETAL COMERCIO DE FERRO LTDA - EPP
CNPJ: 11.355.770/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direía 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 16:24:24 do dia 27/04/2017 <hora e data de Bras(lia>.
Válida até 24/10/2017.
Código de controle da certidão: 5175.D4FC.3AOD.B7AE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparsr página
p-ara impressão

http://wwwTeceita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO 1/1
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: ii35577o/oooi-73
Razão Social: ELCIO PEREIRA
Endereço: AV ANHANGUERAQD is LT o? 11955 / IPIRANGA/ GOIÂNIA/ GO/

74453-390

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: 12/06/2017 a 11/07/2017

Certificação Número: 2017061201571965267818

Informação obtida em 12/06/2017, às 12:43:02.

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/FgeCFSImprimÍrPapel.asp?VARPessoaMatri2=17670148&VARPessoa=17670148&VARUf=GO&VARInsc..- 1/1
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\' P PREFEITURA

I ff DE GOIÂNIA Secretaria Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.704.731-7

Prazo de Validade: até 11/07/2017

CNPJ: 11.355.770/0001-73

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 exclui 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), 12 DE JUNHO DE 2017

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

https ://w ww .goi ani a.go.gov.br/si stem as/sccer/asp/sccer00300wO. asp l 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" 16733084

?deSu<^

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
EDIFERRO TODOMETAL COMERCIO DE FERRO LTDA EPP(ESPOLIO)

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

NÃO CONSTA DEBITO

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

> . *. *. *. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *• *

. *. #. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *

. *. *. *. *. *. *. *. *. #. *. *. *. *. #. #. *. *. *. *. *. *. *. *. *

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

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

CNPJ
11.355.770/0001-73

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l, combinado com a alinea '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 II!

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

WSEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.526.365.940 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 12 JUNHO DE 2017 HORA: 13:56:15:6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDIFERRO-TODOMETAL COMERCIO DE FERRO LTDA - EPP (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 11.355.770/0001-73
Certidão n°: 130591069/2017
Expedição: 12/06/2017, às 13:57:05
Validade: 08/12/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EDIFERRO-TODOMETAL COMERCIO DE FERRO LTDA - EPP (MATRIZ

E FILIAIS) , i n s c r i t o ( a ) no CNPJ sob o n° 11.355.770/0001-73, NÃO
CONSTA do Banco Nac iona l de Devedores Traba lh i s tas ,
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 ju lho de 2011, e
na Resolução Administrat iva n° 1470/2011 do Tr ibunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do Traba lho e estão a tua l i zados até 2 ( d o i s ) dias
an t e r i o r e s à data da sua expedição .
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l iais .
A ace i tação desta cert idão condic iona-se à v e r i f i c a ç ã o de sua
au t en t i c idade no por ta l do T r i b u n a l Super io r do Traba lho na
In t e rne t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenc i arios , a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



uertiaao internet

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 14.357.433/0001-03 são insuficientes para a emissão de certidão por meio
da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de
Certidão nas unidades da RFB.

Nova Consulta

http://www.receita.fa2enda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Cer ti dao/CndConjuntalnter/EmJteCertidaolnlernet.asp?ni=14357433000103&passagens=1&típo^1 1/1



nnps:/<www.sirge.caixa.gov.Dr/tmpresa/uri/urr/hgeUhSlmp

^^^^« Jl̂ ^̂ ^Hl ̂ B jBP^TÎ k ĵ ^^^TH»
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14357433/0001-03
Razão Social: ELLINE CASTRO ALVES ME
Nome Fantasia:CARVAi_HO FERRAGENS
Endereço: AV INHUMAS 226 QD 11 LT 03 / VILA REGINA/ GOIÂNIA/ GO/

74453-540

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: 31/05/2017 a 29/06/2017

Certificação Número: 2017053103402394518832

Informação obtida em 12/06/2017, às 12:53:03.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSI^^ 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" 16732895

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME(ESPOLIO) 14.357.433/0001-03

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

NÃO CONSTA DEBITO

. Hl. #. :;. . :i . #. #. r j : . #. !|t . * . #. * . *• *- *• *• *. *. *- #. *. *. *. *

I
. #. *. :(:. * . #. *. #. *. :K. #. # . t - #. # . * - *• * . *. #. #. #. - i - . *. *

. *. *. *. *. *. *. #. 41. #. *. *. *. *. *. *. #. *. #. #. #. #. #. *. KC

. #. #. *. # . *. #. *. #- *- f. *. *. *. *- #- *. *. *. *. #. *. *. *. *

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

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

. *. #. *, #. *, #. #. #. *. *. # . *. *. #. *. *. # . j(c. # . Kc. :,:, •;:. * . >|t

. -i-.. *. *• *• * • *- *• *• *• *- *• *- *- *• *• *• *. *. *. *• *• * • *• *

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.setaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
aíiva e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.486.951.550 E M I T I D A VIA INTKK.NE l

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 12 JUNHO DE 2017 HORA: 13:48:1:9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME

(MATRIZ E F ILIAIS) CNPJ: 1 4 . 3 5 7 . 4 3 3 / 0 0 0 1 - 0 3

Certidão n° : 130590035/2017

Expedição: 12/06/2017, às 13:49:13

Validade: 08/12/2017 • 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e que CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
1 4 . 3 5 7 . 4 3 3 / 0 0 0 1 - 0 3 , NÃO CONSTA do Banco N a c i o n a l de Devedores
Traba lh i s t a s .
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de ju lho de 2011, e
na Resolução Administrat iva n° 1470 /2011 do Tr ibunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados cons tantes desta Cert idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
anter iores à data da sua expedição .
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A acei tação desta cer t idão condiciona-se à v e r i f i c a ç ã o de sua
au t en t i c idade no por ta l do T r i b u n a l Super io r 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 c o n s t a m os dados
necessá r ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r aba lh i s t a s , i nc lus ive no c o n c e r n e n t e 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 Min is té r io Público do
Trabalho ou Comissão de Concil iação Prévia .



2017-6-12 https ://w w w.goi ania.go.gov.br/sistem as/sccer/asp^sccerUU^UUw U. asp

* PREFEITURA
-^ DEGOlftNIA Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.704.703-5

Prazo de Validade: até 11/07/2017

CNPJ: 14.357.433/0001-03

Certifica-se que até a presente data CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS
(AJUIZADOS OU NÃO) referentes a dívidas de qualquer natureza administrados pela
Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 e 205 da Lei
Municipal n° 5.040/1975 (C.T.M), atualizado pelo artigo 89, inciso l e seus parágrafos
3°,6° 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 exclui 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), 12 DE JUNHO DE 2017

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.QOiania.go.QOv.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

https://w ww.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp 1/1



PíígirmComprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1 COMPROVANTE DE NSCR1ÇAO E DE S TUAÇAO ^
03.670.223/0001-54 rflnAQTRfll 28/02/2000[MATRIZ J CADASTRAL

l NOME EMPRÍFsÃRÍÃL
[ METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP

l M VI' ' DO ESTÃBÊuTãMÍNTÕTNOMr Or- FANTASIA)
j METALFERRO

Côfj lGÕTDFSCWÇAODAATIVIOADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.44-_0-01_- Comércio varejista do forragens e ferramentas

[ CÓDIGO E rmsr,R]ÇÃú uÃVÃriVIÒADÊS ECONÓMICAS SECUNDARIAS

^47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

rriòniõõToFSCRiçAo OA NAIUREZA JURÍDICA
j 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE R ES P. LIMITA DA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

rTÕGKÃi)ÕUw f NUM t" HO COMPLEMENTO
|AVANHANGUERA j i 11212 _ QUADRA 22 LOTE^2j

FCÊP l" HAÍRHÕ7Ò1STIÍITÕ j MUNICÍPIO I~ÍJF
[74.433-020 j SETOR ESPLANADA PO ANICUNS | | GOIÂNIA | GO

l SITUAÇÃO CADASTRAL FÕATÃljÃ SITUAÇÃO CADASTRAL
i ATIVA J |_0_3/11/2QCI5

rMÕTM) DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SÍTUÃçIÕÊSPEClAL j | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 05/03/2013 às 06:55:58 (data e hora de Brasília).
Voltar ;

Páaina: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dkiui- aquj.

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovan... 05/03/2013



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME.

Os abaixo assinados, ADELMA CORDEIRO BARRETO
FERREIRA, brasileira, casada com regime de comunhão parcial de bens,
empresária, residente c domiciliado à Rua Alípio Mendes, QD 10 LT 24, Bairro
Cidade Jardim, Goiânia - Goiás, Cep.: 74.425-320, portadora da Carteira de
Identidade numero 1.810.278 2a VIA DGPC/GO., Expedida em 22 de outubro de
1996 c inscrita no CIC sob número 641.022.061-04, filha de Lienito Bezerra
Barreto e Maria Aparecida Cordeiro Barreto, nascida na cidade de Cidade de
Dianopolis-TO., em 13 de outubro de 1.969, único sócio componente da empresa
METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME., com sede e
estabelecimento a Av. Anhanguera, QD 22 LT 28, numero 11,212, Setor Esplanada
do Anicuns, Goiânia - Goiás., Cep: 74.433-020, Conforme CONTRATO DE
SOCIEDADE LIMITADA, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE GOIÁS sob o numero 52201659517, por despacho de 28/02/2000 e
alterações posteriores sob o numero 52021029253, por despacho de 08/11/2002 e
52121251616, por despacho de 11/07/2012, portadora do CNPJ numero
03.670.223/0001-54, resolve transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITA DA-ÊIRELI, a qual regera,
doravante, pelo ATO CONSTITUTIVO:

Clausula - l Fica transformada esta Sociedade
Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI,
passando a denominação social a ser METALFERRO COMERCIO DE
FERRAGENS-EIRELI-ME;

Clausula - 2 - O Capital Social da empresa que era R$
12.000,00 (Doze mil reais), totalmente integralizado em moeda nacional, dividido
em 12.000 (Doze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada, em razão da
transformação, passa a ser alterado para o valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil
reais), totalmente inlegralizado em moeda nacional, dividido em 70.000 (Setenta
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada, que nesta data, passa a constituir
o Capital Social da empresa EIRELI.



Para tanto, firma em ato continuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE
SOCIEDADE LIMITADA.

ADELMA CORDEIRO BARRETO FERREIRA, brasileira, casada com
regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado à Rua
Alípio Mendes, QD 10 LT 24, Bairro Cidade Jardim, Goiânia - Goiás, Cep.:
74.425-320, portadora da Carteira de Identidade numero 1.810.278 2a VIA
DGPC/GO., Expedida em 22 de outubro de 1996 e inscrita no CIC sob número
641.022.061-04, filha de Lienito Bezerra Barreto e Maria Aparecida Cordeiro
Barreto, nascida na cidade de Cidade de Dianopolis-TO., em 13 de outubro de
1.969. Constitui uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI,
sob as seguintes clausulas.

I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E
DURAÇÃO.

Clausula - l - A sociedade girara sob a denominação
social de METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS-EIRELI-ME;

Clausula - 2 - A referida sociedade tem sua sede a AV
ANHANGUERA, QD 22 LT 28, NUMERO 11.212, SETOR ESPLANADA DO
ANICUNS, GOIÂNIA - GOIÁS, CEP: 74.433-020;

Clausula - 3 - A sociedade tem pôr objetivo a exploração
da atividade de COMERCIO VAREJISTA DE FERRO, FERRAGENS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

Clausula - 4 - A referida sociedade iniciou suas
atividades no dia 01 de março de 2000;



Clausula - 5 - A duração da sociedade e pôr tempo
indeterminado;

Clausula - 6 - A referida sociedade poderá criar filiais,
depósitos, sucursais, escritórios e lojas neste ou em outros Estados da Federação,
no Distrito Federal e Territórios;

11 - DO CAPITAL SOCIAL, RESPONSABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO.

Clausula -7- O CAPITAL SOCIAL, e de R$ 70.000,00
( Setenta mil reais), totalmente integralizado em moeda nacional, dividido em
70.000 ( Setenta mil ) quotas no valor de R$ l ,00 (Hura real) cada, assim subscrita
pêlo TITULAR;

A - ADELMA CORDEIRO BARRETO FERREIRA,
70.000 ( Setenta mil ) quotas totalizando a importância de R$ 70.000,00 (
Setenta mil reais ), o que corresponde a 100% ( Cem por cento ) do CAPITAL
SOCIAL;

Clausula - 8 - A responsabilidade do titular e restrita ao
valor ao de suas quotas e responde solidariamente pela integralização do CAPITAL
SOCIAL, conforme legislação em vigor;

Clausula - 9 - A titular ADELMA CORDEIRO
BARRETO FERREIRA, já qualificado, declara sob as penas da Lei, que não esta
impedido de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de Lei
especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. l .011, §
1°, do Código Civil (Lei No 10.406/2002);

Clausula - 10 - A sociedade que gira sob a denominação
social de METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS-EIRELI-
ME., será usada apenas pelo titular ADELMA CORDEIRO BARRETO
FERREIRA, isoladamente, não podendo porem usá-la em negócios alheios a
referida sociedade, tais como fiança, avais, abonos, endossos, ou quaisquer outros
tipos de garantia;

PARÁGRAFO ÚNICO: Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da
modalidade EIRELI.



Clausula - II - Apenas a titular ADELMA CORDEIRO
BARRETO FERREIRA, terá a função de Administrador e mensalmente terá
uma retirada a titulo de Pro-Labore, de acordo com a sistemática do Imposto de
Renda, que será levada a conta de Despesas Gerais, fazendo jus ao exercício de
suas administração na empresa;

III - DO EXERCÍCIO SOCIAL.

Clausula - 12 - O exercício social encerrar-se-a em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão levantados Balanço Patrimonial e o Balanço
de resultado económico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância
das disposições legais aplicáveis;

Parágrafo único - Os lucros apurados terá destino que der o
titular;

Clausula - 13 - Os prejuízos que eventualmente se verificarem
em balanço de exercício serão cobertos com as reservas então existentes, e na
inexistência das mesmas ou sendo insuficientes, os prejuízos ou excessos
permanecerão em conta especial para serem compensados, com lucros futuros;

IV-DA DISSOLUÇÃO.

Clausula - 14 - Em caso de morte do titular, incapacidade ou
interdição, a sociedade não se dissolvera, e proceder-se-a da seguinte forma:

A - Dentro do prazo máximo de Noventa ( 90 ) dias, contados
do evento, far-se-a um balanço geral para apuração dos resultados e caso os
herdeiros, curadores ou tutores da parte interessem continuarem com a sociedade,
haverá a necessidade de elaboração de novo documento contratual (alteração), para
regularização da empresa;



V - DAS DISPOSIÇÕES GERAJS.

Clausula - 15 - Fica eleito o foro de Goiania-Go., onde s

duvidas
se ro

O titular assina o presente instrumento em três vias de igual teor
e íorma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia, 15 de dezembro de 2012.

ÃDELMA CÓRDEIÍÕ BARRETO FERREIRA

0055-604478

JUGEG Junta Comercial do Estado de Goiás

t^ CERTIFICO O REGISTRO EM
SOB O NUMERO
Protocolo.

b*â*'•>, META!, FERRO COMERCIO DE FERRAGENS FISELI ME

07/0t/2013
SÍ60C02-4B/1
12/221067-0



2017-6-12

BRASIL Acesso ã informação

Emissão de 2a via de Certidão

Participe Serviços Legislação

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP
CNPJ: 03.670.223/0001-54

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 Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a1 a'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 r£ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:46:21 do dia 24/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2017.
Código de controle da certidão: A977.CAED.3700.E7A3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
i Preparar página
para impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br
l / l
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03670223/0001-54

Razão Social: METALFERRO COM DE FERRAGENS LTDA
Endereço: AV ANHANGUERA nisi / ESPL DO ANICUNS/ GOIÂNIA/ GO/ 74433

220

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: 03/06/2017 a 02/07/2017

Certificação Número: 2017060305584533054220

Informação obtida em 12/06/2017, às 13:20:22.

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

httrs://www.sifge.caíxa.gov.br/Empfesa'Crf/Crf/FgeCFSlmprirnirPapel.asp?VARPessoaMalriz=9501273&VARPessoa=9501273S,VARUf-GO&VARInscr=... 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" 16733162

IDENTIFICAÇÃO:

CNPJ
03.670.223/0001-54

NOME:

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP(ESPOLIO)

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

NÃO CONSTA DEBITO

. *. *. *. = í i . DI. x. *. x = . #. *. *. *. *. *. *. *- *. *. -jf. *. *. *. *. *

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

. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *

. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *

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

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

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

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.sefaz.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: 5.555.544.429.768 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 12 JUNHO DE 2017 HORA: 14:1:32:7
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PODER JUDJC1ÁRIC
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI • EPP (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 03.670.223/0001-54
Certidão n° : 130591881/2017
Expedição: 12/06/2017, às 1 4 : 0 2 : 4 6
Validade: 08/12/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 03.670.223/0001-54, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470 /2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
an te r io res à data da sua expedição.
No caso de pessoa jur íd ica / a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l i a i s .
A aceitação desta cert idão condic iona-se à v e r i f i c a ç ã o de sua
au ten t i c idade no por ta l do T r i b u n a l Super ior do Trabalho na
Internet ( 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
necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos jud ic i a i s t raba lh i s tas , inc lus ive no conce rnen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i a r ios , 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 Concil iação Prévia .



Para : vendasferro pawel <vendasferro.pawel@gmail.com>,
vendasl@mundialmetais.com.br, monica@ferrobraz.com.br,
psvgyn@hotmail.com, inoxbronze@uol.com.br,
valdeci@ferrobraz.com.br, america tintas <america.tintas@terra.com.br>

Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

METALONS PARA ORCAMENTO.pdf
m 50 KB

De : Benfica Metais <benficametais@gmail.com> Ter, 06 de Jun de 2017 10:25

Remetente : benficametais@gmail.com

Assunto : Re: Orçamento com urgência

Para : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Cantoneiras também somente no inox !!!

•
Em 6 de junho de 2017 10:25, Benfica Metais <benficametais@qmail.com> escreveu:

Bom dia, qual o material do metalon solicitado, trabalho somente no inox !!
tarugo tecnyl 25mm = R$ 20,00 mt

Em 6 de junho de 2017 10:19, Suprimentos - Metrobus <suprimento52(5)metrobus.Qo.gov.br> escreveu:
•

Bom dia Pablo, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

De : Benfica Metais <benficametais@gmail.com> Ter, 06 de Jun de 2017 10:25

Remetente : benficametais@gmail.com

Assunto : Re: Orçamento com urgência

Para : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Bom dia, qual o material do metalon solicitado, trabalho somente no inox !!
tarugo tecnyl 25mm = R$ 20,00 mt

Em 6 de junho de 2017 10:19, Suprimentos - Metrobus <suprimentos2(õ)metrobus.go.gov.br> escreveu:

Bom dia Pablo, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

De : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br> Ter, 06 de Jun de 2017 10:19

Assunto : Orçamento com urgência <^1 anexo

Para : benficametais@gmail.com

Bom dia Pablo, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

httpsV/webmail.goi as.gov.br/zimbr a/h/ printmessage?id=C:1879
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Metrobus 06-06-2017.pdf
139 KB

De :america tintas <america.tintas@terra.com.br>

Remetente : america tintas omerica.tintas@terra.com.br>
Assunto : Re: Orçamento com urgência

Para : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Responder para : america tintas <america.tintas@terra.com.br>

Ter, 06 de Jun

JÁ ENVIEI . SEGUE NOVAMENTE

Em Ter 6/06/17 10:52, Suprimentos - Metrobus suprimentos2@metrobus.go.gov.br escreveu:

Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

anexo

. - METROBUS METALON 06 06 2017.pdf
321 KB

De : Geraldo Gonçalves <g.goncalves@perfinasa.com.br> Ter, 06 de Jun de 2017 10:59

Remetente : g goncalves <g.goncalves@perfinasa.com.br> ^3 anexos

Assunto : Re: Orçamento com urgência

Para : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Juliana segue anexo orçamentos solicitado
os itens solicitados e não relacionados e porque não trabalhamos ou não temos em estoque.
Em 06/06/2017 09:29, Suprimentos - Metrobus escreveu:
Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

Geraldo Gonçalves
Vendedor
Ç. (02)3237-1111
89 g.goncalvoiiiyperiiiiaso.com.br
www.perfinosa.com.br

fi> PERFinnsn

486bd011.png
21 KB

354822 metrobus.pdf
14 KB

178753 metrobus.pdf
^ 13 KB

De : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Assunto : Orçamento com urgência

http3://webm ail.goi as.gov.br/zimbr a/h/ printmessage?id=C:1879

Ter, 06 de Jun de 2017 10:52

$\o

3/5



Zimbra
suprimentos2@m

RÉS: Orçamento com urgência

De : Sílvio <vendasl@mundialmetais.com.br>

Remetente : vendasl@mundialmetais.com.br

Assunto : RÉS: Orçamento com urgência

Para : suprimentos2@metrobus.go.gov.br

Bom dia não trabalho com metalon

Qua, 07 de Jun

IlilAL
I T A I S

Silvio Bueno
Departamento Comercial

Mundial Metais e Componentes Industrial - Eireli - ME
Avenida São Francisco, 1259
Santa Genoveva - Goiânia - Goiás - 74670-010, Brasil

Tel +55 62 3233 6500
Whatsapp +55 62 9 9601 5521
vendasl@mundialmetais.com.br
http://mundial-metais.webnode.com/

De: suprimentos2@metrobus.go.gov.br [mailto:suprimentos2@metrobus.go.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 6 de junho de 2017 10:53
Para: vendasferro.pawel@gmail.com; vendasl@mundialmetais.com.br; monica@ferrobraz.com.br;
psvgyn@hotmail.com; inoxbronze@uol.com.br; valdeci@ferrobraz.com.br; america.tintas@terra.com.br
Assunto: Orçamento com urgência

Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/Juliana 3230-7520

IIIIAl imageOOl.png
39 KB

De :Pawel Drogomirecki <vendasferro.pawel@gmail.com>

Remetente : vendasferro pawel <vendasferro.pawel@gmail.com>

Assunto : Re: Orçamento com urgência
Para : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Ter, 06 de Jun de 2017 17:11
/®4 anexos

httFS://webinail.goias.gov.br/zimbra/h/printmessage?id-C:1879 1/5



FERRO f AÇO

PRODUTOS
METALÚRGICOS

Boa tarde prezada Juliana !

Amiga me desculpe a demora em sua resposta, mas estava empenhado em pegar os preços desta cotação
maior diretamente nas mãos de nosso díretor a fim de buscar melhores preços para que possamos fechar
juntos. Segue em anexo a cotação solicitada de acordo com sua lista com todos os itens citados. Espero poder
atende-la da melhor maneira possível e que possamos fechar juntos mais este projeto. Ficarei no aguarde de
sua confirmação para agilizar seu pedido. Um grande abraço e tenha uma semana de bênçãos !

Atenciosamente Pawel. 3095 1619.

DISTRIBUIÇÃO GOIÂNIA
(62)3095 1619

ZIG FERRO E AÇO - Google+

Em 6 de junho de 2017 10:52, Suprimentos - Metrobus <5uprímentos2(5)metrobus.go.QOv.br> escreveu;
Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

Atenciosamente Pawel Drogomirecki.
Empresa ZIG FERRO E AÇO / Unidade de DISTRIBUIÇÃO
Escritório de vendas: (62) 3274 2017 / (62) 3609 7026 / (62) 984308737

ZIG 2.jpg
11 KB

N*™ ZIG i.jpg
— 10 KB

ZIG LOGO.jpg
360 KB

https://webmail.goias.gov.br/?imbra/h/printmessage?id=C:1879
215
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Zimbra

METALONS PARA ORCAMENTO.pdf
50 KB

De : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Assunto : Orçamento com urgência

Para :g goncalves <g.goncalves@perfinasa.com.br>

Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

METALONS PARA ORCAMENTO.pdf
"" 50 KB

Ter, 06 de Jun de 2017 09:29

^1 anexo

De : Suprimentos - Metrobus <suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

^Assunto : Orçamento com urgência

Para :luis vendas <luis.vendas@casasdachapa.com.br>

Ter, 06 de Jun de 2017 09:06

(?1 anexo

Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep.de compras Att/ Juliana 3230-7520

METALONS PARA ORCAMENTO.pdf
^ 50 KB

https://webrnail.goi as.gov.br/zimbr a/h/printmessage?id=C:1879 5/5
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timbra suprimentos2@metrobus.go.gov,br

Orçamento com urgência

De : Suprimentos - Metrobus
<suprimentos2@metrobus.go.gov.br>

Assunto : Orçamento com urgência

Para :vendasferro pawel <vendasferro.pawel@gmail.com>,
vendasl@mundialmetais.com.br,
monica@ferrobraz.com.br, psvgyn@hotmail.com,
inoxbronze@uol.com.br, valdeci@ferrobraz.com.br,
america tintas <america.tintas@terra.com.br>

Bom dia, segue em anexo itens para orçamento com urgência
Dep. de compras Metrobus
Att/ Juliana 3230-7520

Ter, 06 de Jun de 217 10:52

,>;-fl anexo

METALONS PARA ORCAMENTO.pdf• i ,
50 KB

httfs://webm ail.goi as.gov.br /zimbra/h/printmessage?id-1897 l. !



Cl. 010/17 Goiânia, 07 de junho de 2017.

De: Gerência de Suprimentos

Para: Diretoria de Gestão

Assunto: Precifícação para Aquisição de Chapas / Cantoneiras e Metalons

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l, N9 00786/16 da Gerência de Manutenção de

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

fornecimento de Chapas,Cantoneiras e Metalons para restaurações das

estruturas das carrocerias dos veículos da frota operacional, 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$ 20.793,35 (Vinte mil,

setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos ) e o menor valor apurado é

R$ 15.500,00 (Quinze mil, quinhentos reais ): Ofertado pela empresa: METALFERRO

COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

O valor médio global apurado para o lote 02 é R$ 2.652,33(Dois mil

seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos } e o menor valor apurado é

R$ 1.720,00 (Um mil, setecentos e vinte reais): Ofertado pela empresa: METALFERRO

COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

O valor médio global apurado para o lote 03 é R$ 1.749,28 (Um mil,

setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) e o menor valor apurado é

R$ 900,00 (Novecentos reais ): Ofertado pela empresa: METALFERRO COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA.

O valor médio global apurado para o lote 04 é R$ 2.539,00 (Dois mil,

quinhentos e trinta e nove reais) e o menor valor apurado é R$ 1.797,00 (Um mil,

setecentos e noventa e sete reais): Ofertado pela empresa: AMERICA TINTAS EIRELI

EPP.



O valor médio global apurado para o lote 05 é R$ 3.026,00 (Três mil,

vinte e seis reais ) e o menor valor apurado é R$ 1.650,00 (Um mil, seiscentos e

cinquenta reais): Ofertado pela empresa: METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS

LTDA.

O valor médio global apurado para o lote 06 é R$ 2.700,67 (Dois mil,

setecentos reais e sessenta e sete centavos) e o menor valor apurado é R$ 2.046,00

( Dois mil, quarenta e seis reais ): Ofertado pela empresa: CERPAL INDUSTRIA E

COMERCIO DE FERROS LTDA.

O valor médio global apurado para o lote 07 é R$ 339,13 (Trezentos e

trinta e nove reais e treze centavos ) e o menor valor apurado é R$ 299,00 (Duzentos e

noventa e nove reais ): Ofertado pela empresa: AMERICA TINTAS EIRELI EPP.

Informamos que os itens solicitados nos lotes 06 e 07, apresentam

extrema dificuldade para serem encontrados no mercado, por isso tivemos de aceitar

uma das empresas participantes do lote 06 sem uma certidão conforme (da Receita

Federal para a empresa Elline Castro Alves ME) e não conseguimos três orçamentos

como de praxe, para o lote 07. Segue anexo a comprovação das inúmeras solicitações

de orçamentos que fizemos sem sucesso.

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

Atenciosamente,

Gerente de Suprimentos



mmmmf Mf
METROBUS
Transporte Cdelivo S/A

\C" W
Processo: 2016000946

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Aquisição de Chapas, Cantoneiras e Metalons

DESPACHO N" 183/2017-DG.

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

010/17 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$ 20.793,35 (vinte mil setecentos e noventa e três

reais e trinta e cinco centavos) e o menor preço apurado foi de R$ 15.500,00 (quinze mil e

quinhentos reais), ofertado pela empresa METALFERRO COMÉRCIO DE

FERRAGENS LTDA; o valor médio global apurado para o lote 02 foi de R$ 2.652,33 (dois

mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) e o menor preço apurado foi

de R$ 1.720,00 (um mil setecentos e vinte reais), ofertado pela empresa METALFERRO

COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA; o valor médio global apurado para o lote 03 foi de

R$ 1.749,28 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) e o menor

preço apurado foi de RS 900,00 (novecentos reais), ofertado pela empresa

METALFERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA; o valor médio global apurado

para o lote 04 foi de R$ 2.539,00 (dois mil quinhentos e trinta e nove reais) e o menor preço

apurado foi de R$ 1.797,00 (um mil setecentos e noventa e sete reais), ofertado pela

empresa AMÉRICA TINTAS EIRELI - EPP; o valor médio global apurado para o lote 05

foi de R$ 3.026,00 (três mil e vinte e seis reais) e o menor preço apurado foi de R$ 1.650,00

(um mil seiscentos e cinquenta reais), ofertado pela empresa METALFERRO

COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA; o valor médio global apurado para o lote 06 foi de

R$ 2.700,67 (dois mil setecentos reais e sessenta c sete centavos) e o menor preço apurado

foi de R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais), ofertado pela empresa CERPAL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERROS LTDA; o valor médio global apurado para o

lote 07 foi de R$ 339,13 (trezentos e trinta e nove reais e treze centavos) e o menor preço

\^
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-mall: dirfinanceira@tnetrobus.com.br
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apurado foi de RS 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), ofertado pela empresa--'--

AMÉRICA TINTAS EIRELI - EPP.

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

Licitação para as providências de praxe.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 14 dias do mês de junho de 2017.

RICARDO LUIZ JAYME
DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZOJNA FORMA DA LEI

Goiânia: /X í X L / O . ^ * T

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-mall: dirfinanceira@metrobus.com.br
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Goiânia, 23 de junho de 2017.
De:
Para:
Assunto:

Comissão Permanente de Licitação
Assessoria Jurídica
Dispensa 007/2017 Processo n° 2016000946 - Aquisição de
Chapas, Metalons e t antoneiras

Senhor Assessor,

Trate' n os presentes autos de

da Cl n° 00786/ 16 datada de 19 de Outu

Empr. Espc. M T fornecimento parcela'

restauração de estruturas das Carroceri

Veículos Articulados e Biarticulados V

(manutenção a rretiva, preditiva e pré

operação da lin' a do Eixo Anhanguera e

(doze) meses, 'ivididos em 07 (sete) k

orçamentos, seriJo:

Lote 01 - Metah m 40 x 80 Chapa 14 / M

barra 6 metros- Chapa de Ferro N 20 - 2

.-edido da Gerência de Manutenção de Frota, através

'o de 2016 (em anexo), solicitando a contratação de

o de chapas, metalons e cantoneiras, para

13 dos veículos da Frota Operacional da Metrobus,

: Ivo B340M - DH12E, que necessitam reparos

'entiva), para mante-los em condições plenas de

iuas Extensões, com projeção de consumo para 12

:es, cada lote devidamente instruído com 03 (três)

italon 20 x 20 Chapa 18 - Cantoneiras 3/16 x l" v*

; 1.25 ou 2 x 1.20

EMPRESA

EDIFERRO TOD 3METAL COMERCIO DE

FERROS LTDA

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS _TDA

VEPEL VEICULCS E PEÇAS LTDA

CNPJ

11.355.770/0001-73

03.670.223/0001-54

02.200.608/0001-95

Valor Total R$

17.630,09

15.500,00

29.250,00

Lote 02 - Metalcn 40 x 50 ou 40 x 60 em ::hapa 14

EMPRESA

CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FEF KOS LTDA

VEPEL VEICULO :í E PEÇAS LTDA

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS TDA

CNPJ

02.696.656/0001-16

08.629.799/0001-91

Valor Total
R$

1.957,00

4.280,00

03.670.223/0001-54 1.720,00

Metrobus Transporte Coletivo S/A- Rua Patriarca N ;99 Vila Regina--Goiânia GO. Cep 74.453-610



fMl
METI OBUS
Transporta Cotelivo S/A

Lote 03 - Metalcn 40 x 40 em Chapa 18 vr
EMPRESA

EDIFERRO TODDMETAL COMÉRCIO DE

FERROS LTDA

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

VEPEL VEÍCULO 5 E PEÇAS LTDA

CNPJ

02.392.459/0001-03

03.670.223/0001-54

08.629.799/0001-91

Valor Total R$

987,84

900,00

3.360,00

Lote 04 - Metalcn 30 x 40 em Chapa Galvanizada 16 ou 14- Barra de 6 Metros

EMPRESA

AMERICA TINT/ S EIRELI - EPP

CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGE NS

LTDA - ME

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ

07.928.722/0001-50

14.357.433/0001-03

08.629.799/0001-91

Valor Total R$

1.797,00

1.860,00

3.960,00

Lote 05 - Metakn 30 x 30 - Chapa 16 1M ou 18 MM - Barra de 6 metros.

EMPRESA

CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FEF ROS

LTDA

CNPJ

02.696.656/0001-16

VEPEL VEICULO 5 E PEÇAS LTDA 08.629.799/0001-91

Valor Total R$

1.848,00

5.580,00

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS _TDA 03.670.223/0001-54 1.650,00

Lote 06 - Cantoneira D 2" 1/2 x 3/6 - Bat a de 6 metros

EMPRESA

CERPAL INDUS" RIA E COMERCIO DE FEF ROS LTDA

METALFERRO C'.MERCIO DE FERRAGENS .TDA

CNPJ Valor Total
R$

02.696.656/0001-16 2.046,00

03.670.223/0001-54 2.780,00

VEPEL VEICULC- 5 E PEÇAS LTDA 08.629.799/0001-91 3.276,00

2/5
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Lote 07 - Tecnil Tarugo 25MM - Tecnil Ta ugo de 20MM - Barra de l metro

EMPRESA CNPJ

AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 07.928-722/0001-50

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.629.799/0001-91

OBS: Com relação ao lote 07, vale ressaltar que apenas 02 (duas) empresas

ofereceram propostas, em razão de no mercado de Goiânia, pouquíssimas empresas que

trabalham com ^sse produto, conforme Cl 010/17 da Gerência de Suprimentos e e-mail em

anexo.

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

das empresas: METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, AMERICA TINTAS

EIRELI - EPP, CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA, as 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 proposta1 das empresas: METALFERRO COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA, AMERICA TINTAS IRELI - EPP, CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO

DE FERROS LTDA, são as que melhor atendem ao objeto em questão.

Qi. anto a justificativa d s preço, entendemos, com base nas propostas

juntadas, que es valores das proposta? abaixo, são os mais vantajosos para a Metrobus,

sendo:

Lote 01 ( Metalons - Cantoneiras - Chapa de Ferro ) - no valor de R$

15.500,00 (quinze rr ii e quinhentos reais), proposto pela empresa

METALFERRO COMERf !CO DE FERRAGENS LTDA;

• Lote 02 ( Metalon 40 > 50 ou 40 x 60 em Chapa 14 ) - no valor de R$

1.720,00 (um mil, s< :ecentos e vinte reais), proposto pela empresa

METALFERRO COMERC IO DE FERRAGENS LTDA;

Lote 03 (Metalon 40 x 40 em Chapa 18) • no valor de R$ 900,00

(novecentos reais), pró losto pela empresa METALFERRO COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA;

3/5
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Lote 04 (Metalon 30x40 em Chapa Galvanizada 16 ou 14- Barra de 6 Metros)

no valor de R$ 1.797,00 (Um mil, setecentos e noventa e sete reais),

proposto pela empresa AMERICA TINTAS EIRELI - EPP;

• Lote 05 (Metalon 30 x 30 - Chapa 16 MM - Barra de 6 metros), no valor de

R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), proposto pela empresa

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA;

Lote 06 (Cantoneira D 2"l/2 x 3/6 - Barra de 6 metros), no valor de R$

2.046,00 (Dois mil e quarenta e seis reais), proposto pela empresa CERPAL

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA;

Lote 07 ( Tecnil Tarugo 25MM - Tecnil Tarugo de 20mm -Barra de l metro )

no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), proposto pela

empresa AMERICA TINTAS EIRELI - EPP;.

Quanto aos Recursos Orçamentários - A Metrobus Transporte Coletivo S/A,

uma sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso orçamentário do Estado,

razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através da Conta

contábil de receitas n° 4.1.1.01.

Quanto à Fiscalização e Recebimento do objeto - A gestão e a fiscalização

da aquisição ficarão a cargo do servidor IRON BORGES FEITOS, 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 art. 40, VII da Lei

13.303/16 c/c 51 da Lei Estadual 17.928/12.

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

Dispensa de Licitação com fulcro no art. 29, inciso II da Lei Federal 13.303/2016 e art. 33

da Lei Estadual n° 17.928/12, para contratar as empresas: METALFERRO COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO

DE FERROS LTOA, pelo valor total de R$ 23.912,00 (Vinte e três mil, novecentos e doze

reais), para o fo'necimento de CHAPAS, METALONS E CANTONEIRAS, para restauração de

estruturas das Carrocerias dos veículos díj Frota Operacional da Metrobus, veículos Articulados

e Biarticulados Volvo B340M - DH12E.

A Diipensa de Licitação justifica-se, pela necessidade de se manter um

quantitativo suficiente de Metalons, C lapas e Cantoneiras, porque as estruturas dos

veículos necessitam de reparos em decorrência do tempo, bem como, por avarias

4 5
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sofridas em acidentes de trânsito, necessitando desse material para o reestabelecimento

da estrutura e ainda pelo exaurimento do contrato vigente.

Em cumprimento às determinações legais, convêm a esta Comissão informar que

neste exercício, não existe outra licitação com o mesmo objeto, não excedendo assim, o valor

previsto em lei para dispensa de licitação.

Assim sendo, encaminhamos o presente processo a esta Assessoria para

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

Atenciosamente,

Olício Lop is^/ila Verde
Presidente da CPL

Metrohus Transporte Coletivo S/A- Rua Patriarca N^299 Vila Regina - Cioiânia GO. Cep 74.453-610
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M I N U T A

CONTRATO N° /17

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

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina,
nesta capital, inicrita no CNPJ/MF sob o *i° 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATANTE, representada pelo t iretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de GestêD RICARDO LUIZ JAYME, portadores das CI's. N° 1.404,934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91, 307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente con rato vincula-se ao Processo n° 201600946, Dispensa de Licitação n°
007/2017, à pi oposta de preços apreser tada em / /2017 e às determinações da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1933; Lei Federal n° 13.303/2016, de 30 de junho de
2016 e Lei Estacual 17.928/12, de 27 de .lezembro de 2012.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria ge:~al dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, chapas, metalons e cantoneiras,
para serem usados em reparos nos Veículos Volvo B12M-2011, de acordo com as
condições e espí cificações estabelecidas t >;> Termo de Referência.

CL> USULA TERCEIRA - D/ VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de viçência do presente instr,mento é de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura.

A gestão do con rato ficará a cargo do se vidor Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
servidor Adélcio Alves da Silva Júnior, ( u quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo d i art. 40, VII da Lei 13.303/16..

CLÁl SULA QUARTA - DAS C ONDXÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os produtos serão fornecidos coi forme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, via emissão de Ordem de l ornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.
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Parágrafo Prirr eiró - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

Meta Io ns - Cai toneiras - Chapa de F* rro

Meta/o/l 40 x 50 ou 40 x 6O em Chapa 14

Metalon 40 x 40 em Chapa 18

Meta Io n 30 x 40 EM Chapa Galvanizada 16 ou 14- Barra de 6 Metros

Metalon 30 x 30 - Chapa 16 MM - Barra de 6 metros.

Cantoneira D 2"l/2 x 3/6 - Barra de tf metros

Tecnil Tarugo 25MM - Tecnil Tarugo c e 20MM - Barra de l metro

Parágrafo Segundo - Da Entrega
A entregí dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem
de Forneiimento emitida pela Gerência de Suprimentos em atendimento à solicitação
da Gerên Já de Manutenção de Frc :a. Na hora do recebimento será feita a comprovação
dos produtos, pelo fiscal designadc pela Gerência de Suprimentos;

Parágrafo Terceiro - O prazo para a er rega dos produtos, será de até 05 (cinco) dias, após
a emissão da Ordem de Fornecimento pé ;i Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá
ser feita por fax símile ou correio eletrônko;

Parágrafo Qua'to - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a
sexta-feira, das 38HOO as 12hOO e das 12hOO as 17hOO, no almoxarifado da Metrobus, situado
a Rua Patriarca n° 299, Vila Regina, Goiânia-GO.

Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser
feita na presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega.
Se a Contratadí não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável, ; apuração feita pela Conl atante.

Parágrafo Se> to - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o
cumprimento de prazo, o mesmo só coneçará a ser computado a partir da data em que a
circunstância impeditiva for superada.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas js condições de habiíitaçi o e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:
• Executar o objeto contratado em :onformidade com as exigências estabelecidas neste

Termo d<: Referência e Edital;
Efetuar a entrega dos produtos er; perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administiação, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompan lado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fcbricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade;
Response bilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 1.'., 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

O de/er previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03
(três) dias, o produto fora das >*specificações contratadas;

Atender prontamente a quaisquer fixigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
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Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter todas as condições lega.3 de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;

Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material
acondicionado neste.
Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até
o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
No caso -Ia 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 ro 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:

Cumprir fielmente o Contrato a sei firmado entre as partes;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela

CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

• Zelar pé o bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes,
através do servidor designado Fisc jl do Contrato;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
especifica gões apresentadas no Item 4 deste Termo de Referência;

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

A ação o j omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não
fará cess ir nem diminuirá responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos,
vícios e/ou impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12
(doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na
nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos e serviços a CONTRATADA
obriga-se a substituir os mesmos, contra lefeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às
suas expensas, 10 prazo de 05 (cinco) di is úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele
do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax
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' » ''fí»símile ou correio eletronico; "̂ CM

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

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

CLÁUSULA OITAVA - DO 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.) e consignar os
números do(aj:

• i) Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

• n) Contrato Administrativo;

• iii) Procedimento Licitatório;

• f.v) Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:

0 a) Ce pia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente
aos o jjetos entregues;

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

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

Parágrafo Quir to - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicita :íos nos parágrafos 3° e 4° será devolvida à
CONTRATADA e seu pagamento ocorrera em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua
última apresent cão válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade
ao parágrafo P imeiro da desta Cláusula.

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

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

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

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

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

CLAUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as praticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
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°
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 ina;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 is 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, ndependentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU COI RESPONDENCIA

2 % sobre ( valor mensal do contrato
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02
03
04

05

06

4 % sobre c valor mensal do contrato
•

6 % sobre o valor mensal do contrato
7 % sobre c valor mensal do contrato
8 % sobre o valor mensal do contrato
10 % sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e
de seus Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as
orientações da CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução
dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o
coordenador, conforme previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer do£ 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, os seus empregados e de não impor
penalid ides àqueles que se nega -em a usá-los, por ocorrência.
Permiti: a presença de empregí :Jo sem crachá ou uniforme, com traje
sujo, manchado ou mau apresen iado, por ocorrência.
Deixar de zelar pelas instalaç ;es utilizadas da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou
fracion; do, ou ensejar o seu rete-damento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execi cão dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legislarão vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem quaHficação para executar os serviços
contratados ou fornecer pró Jutos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia f expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspen Jer ou interromper, salve motivo de força maior ou caso fortuito,
os serv cos 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
relacíoradas à execução do contrato, por ocorrência.
Permiti situação que crie a poss-bilidade de causar agressões ou ofensas
verbais vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidônco ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o
Certame ou durante a execução contratual.
Fraudat a execução do contato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade etc.)

GRAU

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6

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

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

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

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

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

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

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

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento 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 foruito 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 haje culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados qu: houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a cata da rescisão.
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CLUSULA DCIMA 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 'ecessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.

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

a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme
previsto art. 82, § 1° da Lei 13.303/16.

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

c) judicial, nos termos da legislação em vgor.

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 FC RO

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

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

Goiânia-GO, _ de _ de 2017.

CONTRATANTE:

MARL US BRAGA MACHADO

:>iretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME

Diretor c.e Gestão Corporativa

CONTRATADA:

Representante
Testemunhas:

1 -
Nome:
CPF:
2 -
Nome:
CPF:
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Empn ;sas Vencedoras

%

ME TROBUS TRANSPORTE COLE TVO S/A
C.IVP.J.: 02.392.459/0001-03
Rl i V PATRIARCA, 299 VILA REG 'U GOIANIA-CO í C Vê

'
X

Cod.: 054330

Foi

DÍ£

Ite

1

2

3

4

ncedor: 9297 - METAL FERRO COMÉRCIO DE FE ARAGENS LDTA

pensa de Licitação: OOC 7/2017

Código Produto

14451 METALON 40X80 CHAPA 14

13053 METALON 20 X 2 3 - CHAPA 18

10084 CANTONEIRA 3/: 6 X 1" 1/2 - BARRA DE 6 METRl S

16435 CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1.25 OU 2 X 1.20

Marca

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

Un.

BAR/

BAR

BAR

UND

Preço

100,00

22,80

72,00s
88,00

Qtde Valor Tota

20,00 2.000,00

50,00 1.140,00

25,00 1.800,00

120,00 10.560,00

Total Geral: 15.500,00

23/06/201? Pagina l de i



Empresas Vencedoras

v
°\

ME TROBUS TRANSPORTE COLE l IVO S/A
METROBUS C.1VP.J.: 02.392.459/0001-03
Transporte Coletivo S/A RU V PATRIARCA, 299 VILA REGINA GOIANIA-CO

: •, ^

Cod.: 054331

Forncedor: 1909 - METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

Dispensa de Licitação: 0007/2017

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

Ite Codiodigo Produto

l 9006 METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM CHAPA 14

Marca Un.

BAR

Preço

86,00

Qtde

20,00

Valor Tota

1.720,00

Total Geral: 1.720,00

23/06/201? Pagina í de l



fMl Empn sãs Vencedoras
, t£

ME TROBUS TRANSPORTE COLE : IVO S/A

METROBUS C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03
Transporte Coletivo S/A RU V PATRIARCA, 299 VILA REG'\ GOIANIA-GO

/

/ /")3-T

\

/
í

>

Cod.: 054332

Forncedor: 1909 - METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

Dispensa de Licitação: 0007/2017

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

e Código

1 8867
1

Produto

METALOM 40 X40 CHAPA 18

Marca Un.

BAR

Preço

45,00

Qtde

20,00

Valor Toti

900,OC

Total Geral: 900,00

23/06/2017 Pagina I de
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Empn :sas Vencedoras

METROBUS TRANSPORTE COLE (VO S/A

METROBUS C.N.P.J.: 02.392.459/004)l-03
Transporte Coletivo S/A RUA PATRIARCA, 299 VILA REGJNA GOIANIA-GO

Forncedor: 10342 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP

Dispensa de Licitação: 0007/2017

Ite Código Produto

l 11599 METALON 30X40 EM CHAPA GALVANIZADA 16 O1 > 14- BARRA
DE 6 METROS

o Cod.: 054333

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

l

Marca Un.

Br

Preço Qtde Valor Tota

59,90 30,00 1.797,00

Total Geral: 1.797,00

23/06/20 / / Pagina l de Í
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?\ \S TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS C.IVP.J.: 02.392.459/0001-03
Transporte Coletivo S/A RUA PATRIARCA, 299 VILA REGINA GOIANIA-GO l \L& O

C
-̂;,,o \;

Cod 054334

Forncedor: 1909 - METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.

Dispensa de Licitação: 0007/2017

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

Ite Código Produto

l 4110 METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU 18 MM E ARRA DE 6
METROS

Marca Un. Preço Qtde Valor Tota

BAR 33,00 50,00 1.650,00

Total Geral: 1.650,00

23/06/201? Pagina l cie l
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Empn sãs Vencedoras

METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A
METROBUS O.P.J.: 02.392.459/0001-03
Transporte Coletivo S/A RIJA PATRIARCA, 299 VILA R E G I N A GOIANIA-CO

tf %
s'

J
Cod: 054335

Forncedor: 133 - CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTD

Dispensa de Licitação: 0007/2017

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

Ite Código Produto

l 6852 CANTONEIRA D n/2 X 3/16 - BARRA DE 6 METROS

Marca Un. Preço

BAR 102,30

Qtde

20,00

Valor Tota

2.046,00

Total Geral: 2.046,00

23/06/2017 Pagina l de l
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Empn-isas Vencedoras v 7 y
'-i j r\

METROBUS TRANSPORTE COLE VIVO S/A

C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03 » .

RUA PATRIARCA, 299 VILA REGÍNA GOIANIA-GO / f\> -, ^Cod: 054336
Í^JJ r^— vJH—

Forncedor: 10342

Dispensa de Licitação

He Código Produto

- AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP

0007/2017

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

i
Marca Un. Preço Qtde Valor Tota

1 1 10318 TECNIL-TARUGO 25MM

2 4480 TECNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE 1 METRO f

MET 29,90 5,00 149,50

BAR 29,90 5,00 149,50

Total Geral: 299,00

23/06/20/7 Pagina I de
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P A R E C l : R n° /2017

Processo n : 2016000946
Interessado: Gerência de Manutem ao de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação 1° 007/2016 - chapas, metalons e cantoneiras

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL -

Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I. nu 063/2017, de 23/06/2017, quanto à

legalidade ie sua manifestação que t incluiu pela caracterização de hipótese de dispensa

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

especializa Ia no fornecimento de chá ias, metalons e cantoneiras.

Ressalta se que a Cl nB 786/2016 da Gerência de Manutenção

de Frota, justifica o pedido devic:» a necessidade de aquisição dos objetos para

restauraçac das estruturas da carroc Tia dos veículos articulados e biarticulados Volvo

B340M-D-U2E.

A CPL ,!m sua comunicação, faz menção aos seguintes

orçamento:, todos juntados nos autos

Lote 01 - Vetalon 40 x 80 Chapa 14 / vletalon 20 x 20 Chapa 18 - Cantoneiras 3/16 x l" Vi

barra 6 metros/Chapa de Ferro N 20 2 x 1.25 ou 2 x 1.20

EMPRESA

ED1FERRO TODOMETAL COMÉRCIO >E FERROS LTDA

METALFEI RO COMERCIO DE FERR; GENS LTDA

VEPEL Vi ÍCULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ

11.355.770/0001-73

Valor R$

17.630,09

03.670.223/0001-54 15.500,00

02.200.608/0001-95 ' 29.250,00

Rua Patriarca, 299. ' Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
I.BX: (62)3230-7500
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Lote 02 - Metalon 40 x 60 em Chapa 14

EMPRESA CNPJ Valor R$

CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA 02.696.656/0001-16 , 1.957,00

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.629.799/0001-91

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 03.670.223/0001-54

4.280,00

1.720,00

Lote 03 - Metalon 40 x 40 em Chapa 18

EMPRESA CNPJ Valor R$

EDIFERRO TODOMETAL COMÉRCIO >E FERROS LTDA 02.392.459/0001-03 987,84

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 03.670.223/0001-54 900,00

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.629.799/0001-91 3.360,00

Lote 04 - Metalon 30 x 40 em Chapa Galvanizada 16 ou 14-Barra de 6 Metros

EMPRESA

AMERICA TINTAS EIRELI - EPP

CNPJ Valor R$

07.928.722/0001-50 1.797,00

CARVALHO DISTRIBUIDORA de FERRAGENS LTDA - ME 14.357.433/0001-03 1.860,00

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.629.799/0001-91 3.960,00

Lote 05 - Metalon 30 x 30 - Chapa i 8 MM - Barra de 6 metros.

EMPRESA CNPJ Valor R$

CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DL FERROS LTDA '. 02.696.656/0001-16 1.848,00

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.629.799/0001-91 5.580,00

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 03.670.223/0001-54 1.650,00

Rua Patriarca, 299, *\a Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
"ABX: (62) 3230-7500
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Lote 06_ - C antoneira D T 1/2 x 3/16 - Barra de 6 metros

EMPRESA CNPJ Valor R$

CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA 02.696.656/0001-16 2.046,00

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

03.670.223/0001-54 2.780,00

08.629.799/0001 -91 3.276,00

«O'

Lote 07 - Tecnil Tarugo 25MM e Tecnil Tarugo de 20MM - Barra de l metro

CNPJEMPRESA

AMERICA TINTAS EIRELI - EPP

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

07.928.722/0001-50

08.629.799/0001-91

A Gerêr ia de Suprimentos, justifica através da Cl 010/17, o

fato do lote 07, ter a participação de apenas 02 (duas) empresas, bem como, no lote 04, a

empresa Carvalho Distribuidora de Metais Ltda-Me, CNPJ ne 14.357.433/0001-03,

participar sem a devida Certidão da Receita Federal, apesar da busca de propostas com

várias empresas, conforme e-mail em anexo.

Apreciadas as propostas, verificou-se que as Empresas

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS ITPA, CNPI n° 03.670.223/0001-54,

detêm oferta mais vantajosa, para ->s lotes 01, 02, 03 e 05, no valor de R$ 19.770,00

(dezenove nil, setecentos e setenta reais); AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CNFI n°

07.928.722/iiQ01-50, detêm oferta mais vantajosa, para os lotes 04 e 07, no valor de K$

2.096,00 (Cois mil e noventa e seis -cais) e CERFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE

FERROS L rDA, CNPI ng 02.696.656/0001-16, detêm oferta mais vantajosa, para o lote 06.

no valor dt R$ 2.046,00 (dois mil e qu renta e seis reais).

A Com ssão Permanente de Licitação após a devida

instrução processual, concluiu que a ir <tuação presente enquadra-se à hipótese de dispensa

de licitação prevista no art. 29, II, da Lei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12,

haja vista o valor licitado.

É o Relatório. Passemos à análise.

Rua Patriarca, 299, ./.Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
:*>BX: (62) 3230-7500
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A Metrubus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de

Economia Mista, no âmbito Estadual, submete-sc, como regra, à legislação licitatoria para

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

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

Todavia, em consonância às normativas acima delineadas,

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

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

Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista .

O Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de
Economia \lista prevê em seu art. 29^11, que é dispensável quando houver situação de
urgência / emergência, conforme colacionamos:

An. 29. dispensável a realização de licitação por empresas públicas e

soc..'dades de economia mista:

II- para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior

vulto que possa ser realizado de uma só vez;

Desse modo, entendemos que a presente situação enquadra-
se na hipótese de dispensa em razão do valor , ou seja, não ultrapassa o limite imposto
pelo inciso II do art. 29 do Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia
Mista, em atenção ao Preceito Constitucional da Economicidade.

Vale ressaltar, conforme relatado pela Comissão Permanente
de Licitação, a inexistência neste exercício de procedimento relativo ao mesmo objeto.

Compulsando os autos, verifica-se que o lote 07, houve a

participação de apenas 02 (duas) empresas, bem como, no lote 04, a participação da

empresa Carvalho Distribuidora de Metais Ltda-Me, CNPJ ng 14.357.433/0001-03, sem a

devida Certidão da Receita Federal, porém, justifica a Gerência de Suprimentos na Cl

010/17, que apesar da busca de propostas com várias empresas, estas foram as que

atenderam, ofertando propostas, conf >rme e-mail em anexo.

No enta-ito, a empresa que não detém regularidade fiscal,

não é a que apresentou menor propcista, sendo assim, não será a que contratará com a

Administração. ífl i

Rua Patriarca, 299, '-Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
',BX: (62) 3230-7500
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Neste caso, não pode a Administração ficar a mercê desta

circunstância, e assim, com o desabastecimento do objeto em epígrafe, venha a ficar

impedida de processar a necessária manutenção nos veículos, com isso, deixar de cumprir

seu mister, qual seja, de transportar passageiros, como operadora de transporte coletivo

da Região Metropolitana de Goiânia.

Relativamente ao Decreto Estadual n° 7.466/11, que

regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas

e Empresas de Pequeno Porte, ressaltamos não ser aplicável ao presente caso por se

tratar de uma dispensa de licitação, hipótese prevista do art 8°, III.

Compulsando os autos, verifica-se na maioria dos lotes,

presença d'1 03 (três) propostas com orçamentos completos, eis que demonstrada a devida

justifica ti vi do preço apresentado para contratação.

Ademais, quanto aos recursos orçamenta rios, indicação de

gestor para o Contrato e documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal, foram

satisfatoriamente atendidas.

Ante todo o exposto, SUGERE esta Assessoria Jurídica peia

declaração de dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, II, da Lei Federal n° 13,303/16 c

art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12 para que o fornecimento do objeto, nos moldes do

termo de referência, seja feita i as Empresas METALFERRO COMERCIO DE

FERRAGE VS LTDA, CNPT ng 03.67C 223/0001-54, para os lotes 01,02, 03 e 05, no valor de

R$ 19.770,00 fdezenove mil, setecen os e setenta reais); AMERICA TINTAS EIREU -

EPP, CNPI ng 07.928.722/0001-50, par os lotes 04 e 07, no valor de R$ 2.096,00 (Dois mil e

noventa e ;eis reais) e CERPAL INC JSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA, CNPT

n° 02.696.6.16/0001-16, para o lote 06, no valor de R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis

reais) e valor total de R$ 23.912,00 (vinte e três mil, novecentos e doze reais), para

contrato co n vigência de 12 (doze) m .-sés.

Quanto ,i comunicação e apreciação da Controladoria-Geral

do Estado, não se fez necessária, visf :> o que dispõe a Instrução Normativa n0 033/2016 -

CGE-GO.

Porém, uanto 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 0 ratificação do resultado apurado pela Comissão

Rua Patriarca, 299, ;ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•'ABX: (62) 3230-7500
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Permanente de Licitação, bem como a publicação, nos termos do art. 33, X, da Lei

Estadual n4 17.928/12.

A seguir, remeta-se à CONTROLADORIA para a

formalização do Termo do contrato nos moldes da minuta juntada, bem como as

providênci is subsequentes.

E o Parecer, S.M.J.

Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,

nos termos da Portaria ny 082/13, por analogia.

Goiânia, 26 de junho de 2017.

ff^^^t^i
RAFAEL DE CASTRO JÚNIOR

//Assessor Jurídico
OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, 299, M Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
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Processo n°: 2016000946
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação n° 107/2016 - chapas, metalons e cantoneiras

DESPACHO

formulada pé a CPL - Comissão Perr

23/06/2017, quanto à legalidade de sua r

de dispensa de licitação, nos termos do

especializada no fornecimento de chapa*

Posto isto,

fundamentos, emitido pelo advogado I

empresa.

Encaminhe

Após, à Presi( ência, via Secretaria Gen:

autorização, a o seguinte, à CONTROL/'

/17-A1UR. Trata-se de resposta à consulta

ianente de Licitação, por meio da C.L n-1 063/2017, de

lanifestação que concluiu pela caracterização de hipótese

art. 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa

metalons e cantoneiras.

\DOTO o Parecer n°.,Z^/O / 17, por seus próprios

AFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta

se à CPL para juntada do Ato Declaratório de Dispensa.

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

iXDRIA para as providências subsequentes.

ASSESS01 IA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S'A, EM GOIÂNIA, AOS ', :i DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

STENIO PRIMO
irssok JURÍDICO - CHKFF

OAB/GO 23.950

™
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PROCESSO NO 20160000946

DISPENSA N° 007/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

II da Lei Federal 13.303/2016 e art. 33 da Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer

Jurídico n° j~2£> /2017, para contratação das empresas, METALFERRO

COMÉRCIO DE FERRAGENS LIDA, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP E

CERPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERROS LTDA, pelo valor total de

R$23.912,00 ( Vinte e três mil, novecentos e doze reais ), para o

fornecimento de chapas, meta l o n s e cantoneiras, objetos desta dispensa.

Face ao disposto no art. Art. 29, II da Lei 13.303/16 e Art. 33 e 34

da Lei Estadual n° 17.928/12, submeto o ato à autoridade superior para

ratificação e procedimentos cabíveis.

Goiânia, 26 de Junho de 2017.

.Presidérrte da CPL
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PROCESSO: 2016000946
INTERESSADO: GER. DE MANUÍ$j£ÃO DE FROTA
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

METROBUS

DESPACHO N.Q 104/17-FRES. - Tendo em vista o que consta
nos autos, que tratam de fornecimento de chapas, mctalons e cantoneiras, o Diretor Presidente
RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nL> 007/2017, bem como autoriza a
contratação das empresas METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o ns 03.670.223/0001-54, AMERICA TINTAS EIRELLI-EPF, inscrita no CNPJ ng

07.928.722/0001-50 e CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA, inscrita no CNPJ
nc 02.696.656/0001-16, perfazendo o valor total de R$ 23.912,00 (Vinte e três mil, novecentos e doze
reais).

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 28 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

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

metrobus@metrobus.go.go.br / PABX: (62) 3230-7500
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DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2016000946 - ContratoS 037, 038, 039_17 .

Assinaturas
CIN° : 101/17 DATA: 05/07/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento de Rotinas definido no âmbito da

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

do presente para encaminhar o Contrato n° 037/16 a ser firmado com METALFERRO COMÉR-

CIO DE FERRAGENS LTDA, Contrato n° 038/17, AMÉRICA TINTAS EIRELI - EPP, Contrato

nfl 039/17, CERPAL COMÉRCIO DE FERRO LTDA, oriundos do Processo 2016000946, Dis-

pensa de Licitação n° 007/17, realizada nos termos da Lei n° 8666/93 e 13.303/16, 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.

Atenciosa men te,

LÚCIO Ar^FÔNÍO ARANTJi
Assessor De Controladoria

METKOBUS TRANSPORTE COLETIVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail controlador i aC^rno t robus.eo.gov. br
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CONTRATO N" 037/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE COLETIVO
S/A E METALFERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS
EIRELI - EPP 'NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, ne 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o ny 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente, MARLIUS BRAGA MACHADO, "Cl Ng 1.404.934 SSP/GO, CPF/MF n°
307.798.551-91 e o Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME,,portador da Cl 1141434 SESP/GO, CPF/MF
307.303.681-49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;
CONTRATADA:
METALFERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP, com sede à Av. Anhanguera, n° 11.212,
Quadra 22, Lote 28, Setor Esplanada do Anicuns, CEP 74.433-020, Goiânia GO, Fone 3271-4642, FAX 3921-
2121, inscrita no CNPJ/MF sob o ntf 03.670.223/0001-54, doravante denominada apenas CONTRATADA,
representada por sua sócia proprietária, ADELMA CORDEIRO BARRETO FERREIRA^RG 1.810.278 2* VIA, -'
DGPC /GO, CPF/MF n5 641.622.061-04, residente e domiciliada em Goiânia- GO;
Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2016000946, Dispensa de Licitação n" 007/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal n13

13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, chapas, metalons e cantoneiras, para serem
usados em reparos nos Veículos Volvo B12M-2011, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no Termo de Referência.

LOTE 01

Fome 9297 - METAL FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LDTA
Dispensa de Licitação: 0007/2017

Data: 30/03/2017

Processo: 2016000946

Cod: 054330

Item

1

2

3

4

Código Produto

14451'

13053

10084

16435

METALON 40X80 CHAPA 14

METALON 20 X 20 - CHAPA 18

CANTONEIRA 3/16 X 1" 1/2 - BARRA DE 6
METROS

CHAPA DE FERRO N 20 - 2 X 1.25 OU 2 X
1.20

Marca Un.

BAR

BAR

BAR

UND

Qtde

20,00

50,00

25,00

120,00

Toti

Preço

100,00

22,80

72,00

88,00

1 Geral:

Valor Total

2.000,00

1.140,00

1.800,00

10.560,00

15.500,00 1

'
,

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail controladorincomotrobus.go.gov.br
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LOTE 02

Fornce

Disper

Item

1

1909-

sa de L

Código

9006 '

METALFERRO COMERCIO DE FERRAGE

citação: 0007/2017

Produto

METALON 40 X 50 OU 40 X 60 EM
CHAPA 14

NS LTDA.

Marca

Data:

Processo:

Un.

BAR

30/03/2017

2016000946

Qtde

20,00

Totí

Cod:
/

Preço

86,00

il Geral:

054331

Valor Total

1.720,00

1.720,00

LOTE 03

Forncec

Dispens

Item

1

1909 - METAL

a de Licitação
Código

8867

FERRO COMERCIO DE FERRAGENS

0007/2017 /

Produto

METALOM 40 X40 CHAPA 18

LTDA.

Marca

Data:

Processo:

Un.

BAR

30/03/2017

2016000946

Qtde

20,00

Tota

Cod:

Preço

45,00

1 Geral:

054332

Valor Total

900,00

900,00

LOTE 05

Fornce

Dispen

Item

1

1909 - I(IETALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
sã de Li

Código

4110

ritação: 0007/2017 ̂

Produto

METALON 30 X 30 NA CHAPA 16 MM OU 18
MM BARRA DE 6 METROS

Marca

Data:

Processo:

Un.

BAR

30/03/2017

2016000946

Qtde

50,00

Tota

Cod:

Preço

33,00

1 Geral:

05433-1

Vá Io r Total

1.650,00

1.650,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
funcionário Adelcio Alves da Silva Júnior, conforme ato próprio de designação assinado pelo titular desta
pasta, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16..

CLÁUSULA QUARTA » DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

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

via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

Metalon 40x80 chapa 14

Metalon 20x20 chapa 18

Cantoneira 3/161"x 1/2- Barra de 6 Metros

Chapa de Ferro N20-2 x 1.25 ou 2 x 1.20

Metalons - Cantoneiras - Chapa de Ferro

Metalon 40 x 50 ou 40 x 60 em Chapa 14

Metalon 40 x 40 em Chapa 18

Metalon 30x30 na chava 16 MM ou 18 MM barra de 6 Metros

METKOBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail e-ontroladoria@metrobus.go.KOv.br
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Parágrafo Segundo - Da Entrega

A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem de
Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos cm atendimento à solicitação da Gerência de
Manutenção de Frota. Na hora do recebimento será feita a comprovação dos produtos, pelo fiscal
designado pela Gerência de Suprimentos;

Parágrafo Terceiro - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 05 (cinco) dias, após o envio da Ordem
de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou correio
eletrônico;

Parágrafo Quarto - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das
08HOO as 12hOO e das 13HOO as 17HOO, no almoxarifado da Metrobus, situado a Rua Patriarca n» 299, Vila
Regina, Goiânia-GO.

Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na
presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela
Contratante.

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

Parágrafo Sétimo -A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de
Referência e Edital; ^

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

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 n" 8.078, de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três)
dias, o produto fora das especificações contratadas;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
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;

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 ivmail controlai! o nai'"rnetrobus.go.go v.br
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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 1CMS vigente no Estado de
Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de
origem da empresa e o Estado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Cumprir fielmente o Contrato firmado entre as partes;

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

CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

c) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contrato;

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
especificações apresentadas no Item 4 deste Termo de Referência;

f) Relacionar-se com a CONTRATADA através de funcionário 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 ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar
nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou
impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da

entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos e serviços a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida
pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos e serviços fornecidos pela contratada seja maior
que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;
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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$ 19.770,00 (dezenove mil, setecentos e setenta reais), inclusos todos os
encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 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.) e consignar os números do(a);

^^^W^AI^Ê^J&SÉIS^Éi

Procedimento Licitatório;

f além de estar acompanhada de:

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

entregues;

b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS,

Trabalhista etc.).

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de

Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -

CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da

empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar
os documentos solicitados nos parágrafos 3y e 4e 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 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
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suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso
orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através da
Conta contábil de receitas n9 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal ne 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 n9 13.303/16; e Lei Estadual ng 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 inexecuçâo contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste,
sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme
infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado

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

Tabelai:
GRAU

01

02

03
04

05
06

CORRESPONDÊNCIA
2
4

6

7

8
10

o//o
o//o
Q//o

o/IO
o//o

o//o

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

mensal
mensal
mensal
mensal
mensal
mensal

do contrato

do contrato
do contrato
do contrato
do contrato
do contrato
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abela2:

ITEM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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 fornecer produtos mediante as orientações da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução dos objetos, por
ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador, conforme
previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE,
por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus Anexos, não
previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPls (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 do objeto, pessoal legalmente contratado nos termos da
legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para fornecer produtos defeituosos ou viciados, por
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, o fornecimento
contratual, 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.)

GRAU
1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

ò

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

METKOBUS TRANSPORTE COLET1VOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail controladoria@metrobus.go.gov.br



fMf
METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

\f*l KesP°r'sávo| <W
•

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

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

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

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

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

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

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

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

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

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

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

cobrada judicialmente.

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

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

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

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

graduados pelos seguintes prazos:

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

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

as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

11-12 (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;
\) 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 XVII do art. 78, da Lei n9

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.

CLÁUSUtA 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 j

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Palriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO

Fone: 3230-7511 PABX; 3230-7500 e-mail controladoría(5>tm-trobus,go.gov.br



fMl
METROBUS
Transporte Cofetivo S/A

obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei nL' 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, §ls, 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, § le

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 inexecuçào 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 dir imir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato.

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

Goiânia-GO, 04 de julho de 2017.

CONTRATANTE:r

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão

CONTRATADA:

ADELMA CORDEIRO BARRETO FERREIRA
Sócia Proprietária

l -
Nome:

CPF:

2-
Nome:
CPF:

CONFERIU'
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CONTRATO Nu 038/17

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

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, na 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o n9 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente, MARLIUS BRAGA MACHADO, Cl Ne 1.404.934 SSP/GO, CPF/MF n°
307.798.551-91 e o Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, portador da Cl 1141434 SESP/GO, CPF/MF
307.303.681-49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:

AMÉRICA TINTAS EIRELI - EPP, com sede à Av. Inhumas, n°. 348, Qd. 19, Lt. 01 - Bairro Vila Regina
- Goiânia-GO., CEP 74.453-540, inscrita no CNPJ/MF sob o n1-1 07.928.722/0001-50, Inscrição Estadual n9.
103995404 e Inscrição Municipal ng. 2275511, doravante denominada apenas CONTRATADA,
representada por seu Titular/administrador, ABDON LAGARES DE LIMA, RG 134460 - SSP/GO,
CPF/MF ne 281.413.501-53, residente e domiciliado em Goiânia-GO;

Tem justo e acordado o presente. Contrato de Fornecimento, nas seguintes cláusulas c condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2016000946, Dispensa de Licitação n° 007/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nfi

13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, chapas, metalons e tecnil tarugo, para serem
usados em reparos nos Veículos Volvo B12M-2011, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no Termo de Referência.

LOTE 04

Fome

Dispe

Item

1

10342 -

nsa de L

Código

AMERICA TINTAS BREU EPP -

citação: 0007/2017

Produto

1lt.qqxiMETALON 30X40 EM CHAPA GALVANIZADA 16
OU 14- BARRA DE 6 METROS

Marca

Data:

Processo:

Un.

Br

30/03/2017

2016000946

Qtde

30,00

Tota

( V W

-^
Preço

59,90

054333

Valor Total

1.797,00

Geral: 1.797,00
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LOTE 07

Fornced

Dispens
Item

1

2

10342 -

a de Lie
Código

10318

4480

AM ERIÇA TINTAS EIRELI EPP '

tacão: 0007/2017

Produto

TECNIL-TARUGO 25MM

TECNIL - TARUGO DE 20MM - BARRA DE 1 METRO

Marca

Data:

Processo:

Un.

MET

BAR

30/03/2017

2016000946

Qtde

5,00

5,00

Tota

Cod.:

Preço

29,90

29,90

1 Geral:

054336

Vá Io r Total

149,50

149,50

299,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
funcionário Adélcio Alves da Silva Júnior, conforme ato próprio de designação assinado pelo titular desta
pasta, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16..

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

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

via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

Metalon 30 x 40 EM Chapa Galvanizada 16 ou 14- Barra de 6 Metros

Tecnil Tarugo 25MM

Tecnil Tarugo de 20MM - Barra de l metro

Parágrafo Segundo - Da Entrega

A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem de
Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos em atendimento à solicitação da Gerência de
Manutenção de Frota. Na hora do recebimento será feita a comprovação dos produtos, pelo fiscal ,
designado pela Gerência de Suprimentos;

Parágrafo Terceiro - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 05 (cinco) dias, após o envio da Ordem
de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou correio
eletrônico;

Parágrafo Quarto - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das
08HOO as 12hOO e das 13hOO as 17HOO, no almoxarifado da Metrobus, situado a Rua Patriarca na 299, Vila
Regina, Goiânia-GO.

Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na
presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela
Contratante.

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

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da Lei 13.303/16.

v
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CLUSUtA QUINTA - DAS OBRIGAÇES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de
Referência e Edital;

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

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nc 8.078, de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, a
contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das
especificações contratadas;

e)Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;

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;

i) Responsabííizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, pré vidência r i os, 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 \r o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente no Estado de

Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de
origem da empresa e o Estado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Cumprir fielmente o Contrato firmado entre as partes;

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

CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

c) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contrato;

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
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e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA apreseritar fora das
especificações apresentadas no Item 4 deste Termo de Referência;

f) Relacionar-se com a CONTRATADA através de funcionário 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 (doze) meses, a contar da

entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos e serviços a CONTRATADA obriga-se a

substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida

pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos e serviços fornecidos pela contratada seja maior

que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

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$ 2.096,00 (dois mil e noventa e seis reais), inclusos todos os encargos, inclusive
frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 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.) e consignar os números do(a):
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.Pr.QçedJmento.ncitatório;

,
i, além de estar acompanhada de:

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

entregues;

b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS,

Trabalhista etc.).

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de

Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -

CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da

empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar

os documentos solicitados nos parágrafos 3S e 4S 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 desta Cláusula.

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

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

provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou

incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando

suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa

haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente ..

com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,

conforme legislação em vigor.

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

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n9 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 ns 13.303/16; e Lei Estadual ne 17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
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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 prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme

infraçòes cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado

dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas

ou não as Ordens de Fornecimento e/ou Serviço no Contrato.

Tabela 1:

GRAU
01
02

03
04

05

06

CORRESPONDÊNCIA
2 %
4%

6%

7%

8%

10%

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
sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITLM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

GRAU
1

2

2

2

2

2

2

2

2

3
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, óíà^
ensejar o seu retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução do objeto, pessoal legalmente contratado nos
termos da legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para fornecer produtos defeituosos ou
viciados, por 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, o
fornecimento contratual, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indíretas relacionadas à
execução do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada
ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

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

descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a CONTRATANTE dos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer caso,ser paga

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

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

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

graduados pelos seguintes prazos:

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

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

as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

do fornecimento de bens;

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

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

b) paralisação de 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 XVII do art. 78, da Lei ns

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.

CIÁ0SULA 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 n1313.303/16.

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, §lc, da Lei ny 13.303/16. V

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, § 1Q

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.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

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

Goiânia-GO, 04 de julho de 2017.

CONTRATANTE:

l\S BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO IÍUIZ JAYME
Diretor de Gestão

CONTRATADA:

ABDON LAGARES DE LIMA

Sócio Proprietário

NoiSararha Borges Hilário
CPF: SeWetária-Geral

Metrobus

2-

Nome:
CPF:

CONFERIDL
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CONTRATO N° 039/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO, Q0EJENTRE
SI CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A E CERPAL COMÉRCIO DE
FERRO LTDA NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, nL) 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o n9 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente, MARLIUS BRAGA MACHADO, Cl N° 1.404.934 SSP/GO, CPF/MF nQ

307.798.551-91 e o Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, portador da Cl 1141434 SESP/GO, CPF/MF
307.303.681-49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:

CERPAL COMÉRCIO DE FERRO LTDA, com sede à Av. Anhanguera, n°. 12.216, - Bairro Capuava -
Goiânia-GO., CEP 74.450-010, Fone 3272-3800, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 02.696.656/0001-16,
Inscrição Estadual nw. 10.039.872-3 e Inscrição Municipal n". 0045047, doravante denominada apenas
CONTRATADA, representada por seu Titular/administrador, MARCOS MAFFINI, RG 9.914.418-9 -
SSP/GO, CPF/MF ng 395.806.526-00, residente e domiciliado em Goiânia-GO;

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n" 2016000946, Dispensa de Licitação n° 007/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal n-
13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, cantoneiras, para serem usados em reparos
nos Veículos Volvo B12M-2011, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Termo de
Referência.

OTE06

Fome

Dispe

Item

1

133 - CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA

nsa de Licitação: 0007/2017

Código

6852

Produto

CANTONEIRA D 2"l/2 X 3/16 - BARRA DE 6
METROS

""

Marca

Data:

Processo:

Un.

BAR

30/03/2017

2(llí i<HKI')1h

Qtde

20,00

Totí

Cod.:

Preço

102,30

1 Geral:

054 í í.i

Valor Total

2.046,00

2.046,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
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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 assinado pelo titular desta
pasta, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16..

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal,
via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

Cantoneira D 2"l/2 x 3/6 - Barra de 6 metros

Parágrafo Segundo -Da Entrega

A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem de
Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos em atendimento à solicitação da Gerência de
Manutenção de Frota. Na hora do recebimento será feita a comprovação dos produtos, pelo fiscal
designado pela Gerência de Suprimentos;

Parágrafo Terceiro - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 05 (cinco) dias, após o envio da Ordem
de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou correio
eletrônico;

Parágrafo Quarto - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das
OShOO as 12hOO e das 13hOO as 17hOO, no almoxarifado da Metrobus, situado a Rua Patriarca n° 299, Vila
Regina, Goiânia-GO.

Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na
presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela
Contratante.

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

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, todas as ^*
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de
Referência e Edital;

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

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nc 8.078, de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, a
contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das
especificações contratadas;

e)Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente ,-
licitação;

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
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f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a^làta 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;

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 Fstado de Goiás, a mesma deverá
considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente no Estado de
Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de
origem da empresa e o Estado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Cumprir fielmente o Contrato firmado entre as partes;

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

CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

c) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contrato;

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
especificações apresentadas no Item 4 deste Termo de Referência;

f) Relacionar-se com a CONTRATADA através de funcionário 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 ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar
nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou
impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da
entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos e serviços a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo

METROBUS TRANSPORTE COLET1VOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina-CEP: 74453-610 Goiânia-GO
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, além de estar acompanhada de:

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

entregues;

b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS,

Trabalhista etc.).

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

empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar

os documentos solicitados nos parágrafos 3g 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 desta Cláusula.

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS SÁ - Kua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
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de 05 (cinco) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida
pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

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

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$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 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.) e consignar os números do(a):
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Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em

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

provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou

incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando

suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa

haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente

com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,

conforme legislação em vigor.

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

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

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

Estadual nu 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 ntí 17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, \a 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 prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme
infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado

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

fabela 1:
GRAU

01

02

CORRESPONDÊNCIA
2 % sobre o valor mensal do contrato
4 % sobre o valor mensal do contrato
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03
04

05

06

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

!.

2.

"V

4.

5.

6.

7.

8.

9.

U).

n.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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 fornecer produtos mediante as orientações da CON TRATANTE, por
ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução dos objetos,
por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
. i t r i i t l / i .i1. m\, por ium- io iu i r io .
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 Hdital, 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 do objeto, pessoal legalmente contratado nos termos
da legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para fornecer produtos defeituosos ou viciados,
por 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, o
fornecimento contratual, 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.
-raudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo, espécie,
qualidade etc.)

GRAU
1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato
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ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipóteses de rec\s.a.r-se "à"

celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a garantia contratúal,~nos

prazos estipulados no presente Instrumento..^

Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser aplicadas isoladas ou

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

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

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

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

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

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

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

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

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

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

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

cobrada judicialmente.

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

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

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

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

graduados pelos seguintes prazos:

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

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha 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 de licitação no âmbito da Administração Estadual;

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

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

resultar de caso fortuito ou de força maior.

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

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a

data da rescisão.

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 t'-mail controladoria^melmbus.eo.eov.br 7



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

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 nu 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 n2 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, § lg

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.

F, 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 arrotadas.

Goiânia-GO, 04 de julho de 2017.

-,

< V,
MARLIUS BRAGA MACHADO RICARDO LUIZ JAYME

Diretor-Presidente Diretor de Gestão

CONTRATADA:

MARCOS MAFFINI
Sócio/PropriÉtário

CONFERIDO

CTF: CPF:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila R.^in.i - CFP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 o-mail controladoriatfSmetrobus.go.gov.br 8
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CA METROBUS
V J * Transporte Coletivo S/A

^ WvCí-. Rssponsàvoi JÍ^v

^feria^
PORTARIA N°CM DE1ULHODE2017

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

R E S O L V E :

Ari. l" - Designar o Gerente de Manutenção de Frota, na pessoa do Funcionário

1RON BORGES FEITOSA e do Sr. ADÉLCIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, conforme Resolução Pres. ne.
018, de 16 de novembro de 2015, e em atenção ao art. 67 da Lei n2 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° 037/17, firmado com METALI:ERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS, Contrato n"
038/17, AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP, Contrato nw 039/17, CERPAL COMÉRCIO DE FERRO LTDA,
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 DQ DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS _Qj _ DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2017.

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 Goiânia - GO, PABX: (62) 3230-7500
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AVI SQD£ LICITAÇÃO
PREGÃO ELETBÒHirO K'. 002;2Q17

Exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte

A Fundação de Amparo à Pesqu»a do. Estado de Goiás -
FAPEG. por meia de sua Pregoeira toma público Q Aviso de Licitação
na modalidade Pregão Eietrònieo. Processo n1. 201710267000415,
Dotação Orçamentaria. 2017 6605 19 122 4001 4001 03, Natureza
Despesa- 339033-QS - Recurso do Tesouro. Fonte 00 Objeto
Aquisição de género aiimenrkios e de copos descartáveis para o
abastecimento da copa da Fundação de- Amparo à Pesquisa do
Ettado de Goiás, mediante entrega parcelada con fornecimento
mensal peio período de 12 (doze) meses, nas Quantidades e espe-
cficaçõe-s aetaihadas no Termo de Referência - Anexo i do Edital.
Julgamento: Menor Preço por Lote Único j reflljjçar-^e aja. $8 J>e

ao.QS.ta de 2017. corn abertura ám 03:30 rioraq, fftravp» do_site:
• • • • '_•: ;; ;,;. .

O Edital e seus Anexos encontram-s* à disposição
dos tntEre»ados gratuitamente nos sites &•##,& oníoTasneLa o POV,
Èí ou wwwíapeo ao oov br (aceito à.fnformasào " l.j.c.itafiâe»"l e,
também na Gerèr-^a_de ;-i.tgf<rientM_e ncilaões_
da FAPEG, situada na Rua dona Maria ^ojana, Qá. F 14, U. Área n8

155. 5eior 5u\_
Quaisquer.

5pLc.iiaga$ atrav és flos BesuP@faiKra.aa.flP. v. br e Bailara.
for ou

oiâna/GO. 1 7 de julho de 201 7

Polians Sousa Brito
Pregoeira

Presencio 2SEM

PARAESTATAIS - SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA

Agência Goiana de Habitação - AGEHAB

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÒN1CO H" 010(2017

AAgên:ia Goiana dft Habitação S/A-AGEHAB, por intermédio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados peia Portaria nfl 206/2016,
de 29/09/2016. toms público que fará realizar em 01W2017, aã
I4h00mm. licitação na moaahdaíie Preflào Etetrômco, tipo Menor
Preço Global (Lote), exclusiva para Microempresai fMEj e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme determinação do
art. 76, caput. da Lei Estadual n" 17.92EWQ12. relativo ao processo
fi1 2 :» r a í D3T .003375-10 - SEPNET n* 201700031QOQ041. visando
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARtA PARA
REALIZAR SERVIÇOS OE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PLACAS DE GRAMA ESMERALDA EM TALUDES NO
LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO KO MUNICÍPIO DE
PIRENÓPOLiS - GOIÁS, nos termos da Lei Federal n" 10520
de t7 de Julho de 202: Qo Derreie Estadual n" 7.468 de 20 de
outubro de 2Dti; cê Lei Complementar Federal n" 123/2016. de
14 de dezembro de 2006 e 147/2014 de 07 de agosto de 2014:
Lej Estacufll n* 17 928 de 27 de dezembro de 23(2, do Decreto
Esladua! n* 7 425ÍÍ t; da Lei Federal ns 8.666. de 21 de junho de
1933 e suas alterações e demais ncimas regulamentares apíicávera
à espécie. O edital s seus arredes ert;ontrafn-se disponíveis no
endereço Rua 18-A nc 541 2' andar Coordenação de licitações
Setor Aeroporto Goiânia - Goiás, fone (62.i 3096-5041 ou nos sites
*W* CQfrc/a*nBt.QO oaw.hr e W^W aaehafa.OQ.Qtw hr AErHii^f. **r*
realizads em sessão púbtica. com Recurso* Próprios, através ao
Sistema Eletrômco Oe Gestão e Compras - COMPRASNETGO. por
meio do ííe wwutf.eomprasneí HQaríVfír

Aquilino Atves de Macedo
Pregoeiro

Metrobus Transporte Coletivo S/A ria

PROCESSO'. 2015000190
ASSUNTO: 3' Aditivo ao contrato de prestação de serviços n"
028Í15
OBJETO recapagern de pneus
CONTRATANTE: Meíroous Transpone Cotelivo S.A
CONTRATADA. Pneus Via Nobre Ltda-ME
VIGÊNCIA: ate 06/G7Í1S
D ATA DA ASSINATURA Q4/Q7Í2C17
NORMA LEGAL; Lei n* 8.666/93 e Suas alterações
SIGNATÁRIOS: Mariius Bíaga Machado. Ricardo Luiz Jsyme -
Metrobus SíAePaulo Sérg» Vieira Andrade - Pneus via Not-re Ltda

Marltus Biaga Marr-a:,:
Dtretor Presidente

PROCESSO: 2017000946
ASSUNTO' Contrato de Fornecimento n1 237H7 e Q38/17
OBJETO" Fomectmenlo de cctiapas metalen-s e cantoneiras
CONTRATANTE. Mebobus Transporte Colçtivo S/A
CONTRATADA: Metalferro Comercio de Ferragens Eirelii-EPP e
América Tintas Eireii-EPP
''IGENC1A: 12 meses
VALOR: RS 19.770 QO e RS 2.096,00
ASSINATURA; 04J07M7
NORMA LEGAL - Dispensa de Licitação n" DQ7/1 7 -Baseado na Lei
n1 S-666/93 e suas alterações
SIGNATÁRIOS Martius Braga Machado Ricarao Luiz Jai-rne -
Metrobus eAdeíma Corde'iro Barreto Ferreita - Metalfeno Coraercra
de Ferragens Eireii-EPP e Abdon Lagares de Lima - America Tintas
Eireli-EPP

MsrUus Braga Machado
Direlcr Presidente

PROCESSO: 2017000336
ASSUNTO' Contrato de Fornecimento n" 041(17
OBJETO: Peças para íhassia (amortecedores novos e Turtjo alimen-

CONTRATANTE; Meirabus Transporte CdetiMO S/A
CONTRATADA: Nacional Automotiva EireBi-ME
'•/IGENCIA: 12 (doze) meses
VALOR. RS 554.921, 50
ASSINATURA G7/Q7/17
NORMA LEGAi: - Pregão Betrorico n" DlQíl 7 baseado na Lei n'
1 3. 303/1 6 e sues alterações
SIG^4ATÁfíiOS: Marfins Braga Machado Ricardo Luiz Jayme -
Metrobus e VUson Csssemiro-Nacionat Automotiva Eireili-ME

Marlius Braga Machado
Diretor Presidenie

SANEAGO

GOVERNO DE GOIÁS
SANEAMENTO DE GOIÁS SÁ. - SANEAGO

AVt SÓ DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔWCO N' 048,2017
PROCESSO N" 2869,7017 - SANEAGO

IEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO ECína pãMco

* Jul3Brnento d» Bc«Ç«o Pregão Etetrônico n»
cujo ob)etc e B AQUISIÇÃO DE PASTILHAS BASE

DiCLORO^ORTOPOLíFOSFATO,

°E

•^•CACAO efx-xs

ê .£


