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C\L Goiânia, 10 de abril de
De: Secretaria- Geral
Para: Diretor-Presidente
Assunto: Contratação de jornal de grande circulação

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, solicitamos por meio desta autorização

para abertura de processo licitatório, visando contratação de jornal de grande circulação para

atender à demanda de publicações legais obrigatórias desta Sociedade de Economia Mista, nos

termos exigidos pela Legislação Licitatória, Consolidação das Leis do Trabalho, e Lei Federal

n° 6.404 de i 5 de dezembro de 1976.

Importante destacar que o Contrato n° 021/12. forr . «.-nrre

Metrobus Transporte Coletivo S/A e AGECOM -Agência < \e em vigência, e tem como objeto a contrataçà. • 'ificial de grintle circula^

âmbito Estadual, portanto, não abrangendo o serviço a ser c< .

Destacamos ainda que, conforme relatório emitido peia Gerência

Financeira da Empresa, foram gastos no exercício econômico-financeiro de 20'6 o ? ai R.$

20.750,50 (vinte mil setecentos e cinquenta reais e cinauenta centavos), paííos à J C m IIYÍ e

Jornal Hoje, referentes às publicações legais abrangidas atacai

Observa-se ainda que deverá ser observado o menor preço por

centímetro de coluna, que é a unidade de cálculo utilizada para comercialização de espaços (v>i

jornais.

Desta feita, ressaltamos a necessidade de autorização superior par~=

abertura do mencionado procedimento.

Sem mais para a oportunidade, subscrevemos.

SuramaTIorges Hilário
Secretí

AUTORIZO NAORMA DA LEI

Goiânia: / / J t /

Marliuk Braga Machado
Presidência

METROBUS

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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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1- Contratação de jornal de grande circulação para execução de serviços de
publicações legais obrigatórias de interesse da Metrobus, por um período de
12 meses, com previsão de 1.700 cm x coluna.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1- A contratação de Jornal de grande circulação justifica-se em razão da
necessidade de dar continuidade às publicações obrigatórias de interesse da
Metrobus;

2.2- Justifica-se, também pela proximidade do vencimento do contrato
formalizado anteriormente com a empresa Editora Raízes Ltda - EPP, para
esta finalidade, o que ocorrerá em 08/05/2017.

3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços a serem executados parceladamente, referem-se à publicações em jornal
diário regional de grande circulação, tais como: balanços, avisos, convocações, editais
de praça e leilão, editais judiciais, erratas e outros de interesse da Metrobus, de
conformidade com a legislação em vigor.

3.1- Da especificação dos serviços

3.1.1. Publicar o material enviado pela Secretaria Geral da Metrobus, dentro
do prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de recebimento
da necessária Autorização de Divulgação, encaminhada através de
correio eletrônico pela titular da Secretaria Geral da Metrobus.

3.1.2. A Autorização de Divulgação que poderá ser encaminhada através de
correio eletrônico, corresponde à Ordem de Prestação de Serviços.

3.1.3. Os Serviços deverão ser prestados, observando-se a fidelidade ao
texto encaminhado pela Secretaria Geral da Metrobus.

3.1.4. Em caso de equívoco ou erro na publicação, deverá ser feita a
correção, respondendo a CONTRATADA por danos de qualquer
natureza que venha a sofrer a CONTRATANTE, em razão da ação ou
omissão.

3.2- Do quantitativo de publicações

3.2.1. O quantitativo de publicações será definido de acordo com a,
necessidade da empresa.

4. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

4.1- O recebimento dos serviços se dará mediante atestado a ser firmado pela titular
da Secretaria Geral da Metrobus no verso da Nota Fiscal correspondente.

Assessoria da Diretoria Administrativa/Financeira f\4
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5. DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- O valor da pretendida contratação foi definido com base noNnjfitóríco d<
publicações realizadas no ano de 2016 apurado pela Secretaria Geral, ou seja,
R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) anuais, inclusos todos os encargos;

5.2- O pagamento à CONTRATADA será realizado após a efetiva entrega e aceite dos
serviços, no prazo em até 30 (trinta) dias, com a apresentação da documentação
pertinente e da Nota Fiscal devidamente atestada pela titular da Secretaria
Geral;

5.3- O pagamento será exclusivamente realizada através de crédito em conta-
corrente bancária (DOC, TED, Depósito) indicada pela CONTRATADA e de sua
inteira responsabilidade os dados fornecidos;

5.4- O pagamento fica condicionado à prova de regularidade de registro cadastral
sem pendências.

6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1- Durante a vigência do contrato, a sua execução será acompanhada e fiscalizada
em todos os seus termos através da titular da Secretaria Geral, atualmente a
Sra. Surama Borges Hilário;

6.2- A gestão do contrato será feita pela Controladoria, através do Sr. Lúcio António
Arantes;

6.3- O Fiscal do contrato anotará em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados;

6.4- Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização
inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ónus para a
METROBUS, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade
do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;

6.5- As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes
da CONTRATANTE deverão ser solicitadas, por escrito, a seus superiores, em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1- A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente o Contrato;

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

7.1.3. Zelar pelo bom andamento da pretendida contratação, dirimindo dúvidas
porventura existentes;

7.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista em contrato;

7.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA através do 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 * detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas saneadoras.
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7.1.6. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da
CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas,
nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades
constatadas;

7.2- A CONTRATADA obriga-se a:

7.2.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências
estabelecidas neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

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

7.2.3. Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos
termos da legislação vigente, prestando-os de acordo com as
especificações e os prazos constantes deste Termo de Referência;

7.2.4. Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alocados na
execução dos serviços, arcando com todos os custos, salários,
transporte, refeição, verbas legais, trabalhistas, fundiárias ou de
qualquer natureza, nos termos da legislação vigente, prestando-lhe
imediato socorro em caso de mal estar ou assemelhado.

7.2.5. A CONTRATADA obriga-se a fornecer todos os Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), estes
últimos, quando for o caso, aos empregados alocados na execução do
objeto do contrato, fiscalizando-lhes o uso;

7.2.6. Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto do
contrato quanto à necessidade de acatar as orientações do
representante da CONTRATANTE;

7.2.7. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do
contrato para adoção imediata das medidas cabíveis;

7.2.8. É vedado, à CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as
obrigações do contrato,
CONTRATANTE.

sem prévia e expressa anuência da

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo
empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, inclusive
as fixadas em norma coletiva de trabalho, previdenciária, fiscal e comercial, as
quais se obriga a saldar.

8.2- É expressamente proibida a veiculação de notícia publicitária acerca do contrato,
por parte da CONTRATADA, salvo prévia e formal autorização da CONTRATANTE;

8.3- As notificações/intimações e demais comunicações poderão ser feitas pela
CONTRATANTE através de correio eletrônico ou fax símile, produzindo os devidos^ _/
efeitos legais;

8.4- A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em
desacordo com o contrato.

Goiânia, 20 de abril de 2017.
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Elaboração do Termo de Referência Aprovo em de _

C(a ri mbo/Assinatura Carimbo/Assinatura
Diretor de Gestão

2017

De Acordo:
'

SecVetária-Geral
Metrobus

Assessoria da Diretoria Administrativa/Financeira 4/4



Diário da Manhã
O jornal do leitor inteligente que o rnundo vê e lê na internet.

Goiânia-GO., 20 de Abril de 2017
Metrobus
Sr3 Suraina

Nossos cordiais cumprimentos.

Apresentamos, por meio deste, proposta pary publicação no Jornal Diário da Manhã, nos

termos abaixo apresentados.

PROPOSTA

1Posição de Publicação
j t .

i Balanços/Avisos/Convocações Í..GJ - R$ 34.UÚ

Edital Praça e Leiião

Kditais Judiciais Col. X cm = RS 34.00

Forma de Pagamento • à v ao

- nho.

por c-maií ou vi?;

.iecemo^ ,

esclarecimentos.

Patrtcia Bayma
Gerente Corr -



09/05/2017 Zimttfa Enviadas

E-maí " Lista de endereços ;: Agenda • Tarefas .

Pastt*

^ Entrada (S)

Ba te-papos

S-' Enfiadas

Rascunhos (2]

Spam (16)

Lixeira

Encontrar compartilhameiil

8 u iças

Marcadores

Zlmto!

E-r»ail Buscar ' Salvar ! Avançanc

Nova Ohler e-mail j Apagar

Para

Mão António da Silva

wjc, Wesley

Ra6.r)ori£jfsr Rsspcpiíiíir a túdos Encaminhar Spam

Assunto

Fwd. PDF - - Mensagem er-;; - . - • - • , , - -,-ial comercial" «comercial@noi8noticia.com Br> Para 'SiT

recibo

Fwcl: DOCUMENTOS -UNI GRAK PARA VEÍCULACAO DE AWUNCiO-GOVERNO

De: 'SuramaB. f i , !-

01 -DM OMLIME tabela 2017 odtfôS.6 KB1 Fa^ei uo^nbaj : i- l-1CEtí TiJA.) y , i. l . [123.;

' CARTÃO CNPJ -LMGRAF.doex 127.4 KBi Fazer Oownfoad : - . . • - . i . <[! :

parecer GECOM 01.pdf Í59.9 KB) Fazer aownkiad ! ! - - • - í ;: - « l :

01-2-rabela pre;us unigraf.pJf Í3,1 MB> Fa?ir_aavotoatl j t^sS^^SL . r'í!ra; SfTAp* (3 jj£j : ; -

Fazer dcwnloaú de iodos .,

Remover todos os anexos

De: "Comercial DM" <comernial@dm.com.br>
Para: surama@metrobus.go.gov.br
Enviadas: Quinta-feira, 27 de abril de 2017 10:54:01
Assunto: DOCUMENTOS-UNIGRAF PARA VEICULACAO DE ANUNCIO-GOVERNO

Bom dia,

segue em anexo, a documentação se...

Atenciosamente,
mab de 2017

D S T Q Q S S

3 0 1 2 3 4 5 6

7 8 [T] 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

4 t, Ê 7 S 9 10

Diário da Manhã
Patrícia Bayma
S^.ietánía E *(•>£: itt í vá

(62) 3267-1028

e amigos

https://webmai!.goias.gov.br/zimbra/
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Goiânia, 03 de maio de 2017'
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M ETROBUS- Transporte Coletivo 5/A

Aos Cuidados da Sr. Marlius Machado - Diretor financeiro / Administrativo.

Prezado Senhor,

O Popular é o principal jorna! quality de Goiás e o mais lembrado* dos consumidores
goianienses. Seu conteúdo aprofundado, senso crítico, qualidade editorial incontestável e
um dos melhores projetos gráficos do país, garantem credibilidade e um público leitor com
o melhor perfil do estado.

• Circulando diariamente, alcança 424 mil leitores (liquida semanal)

• Líder absoluto no público ABC1, com o qual apresenta afinidade de 144 pontos

• Público predominante: classe ABC1, de 20 a 54 anos, com ensino médio completo a
pós-graduaçao

Proposta: Publicidade Legal:

Fonte: Target Group Index BrY16w2 - RM Goiânia (FevlS-SetlS) Vl.O (Pessoas). Base: 1.525.000 pessoas. Filt
Popular-últ. 7 dias (424 mil). •Pesquisa Pop List 2015 -[nstiiuto <

Item FORMATO Descnção VALOR Dias da Semana

1 Cm x Coluna Publicidade Legal '* r t 13,80 Dia1, l :
comunicadas, Eaitais judieis e o . -o-

2 Cm X Coluna BALANÇOS E ATAS i 3,30 [

- Propostas Especiais para plano de mirim imo de L meses, autorizados pela Gerência
Comercial.

- Prazo de pagamento: 15 dias fora quinze caiação.

- Validade Proposta: A Definir.

Atenciosamente,

Migue* ?elipe

itatc ( e :i,



l / Zimbra Enviadas

n

. La ta de endereços i| Agenda Tareias ' Preferências

^fR(%

/ tJEL ̂
Pastas

*, Entrada (5)

Bate-papus

', ' Enviadas

Rascunhos (2)

Spam (16)

Lixeira

Encontrar compartilhamenl

B u se»

Marcadores

Busca f E-mail ; Buscar Sá h/ar • Ajançadn

Zimlel

Obter e-mall j Apagai

Para

wjc. Westoy

mpao secima

^ *,íl!bj. .<»>

^fcFinaí^
Responder Responder 3 lodc,s Encartinnar j Spam

Assunto

recibo

Fwd Balanço / Publicação - - Mensagem ene am In dada - DR "comercial comerciar <co"i-:iclí-J(j>noienii(ii;ia.cjn.t-i

maio de 201 7

D S T Q Q S S

30 1 2 3 4 5 6
7 B [_9j 10 11 12 13
14 15 16 17 1fl 19 20

21 22 23 24 25 26 27
IS 29 30 31
4 5 6 7

1 2 3
B 9 10

Fwd: Editais / Balanço» e ATAS SWPoputar
Dr. :SuramaB Hilário

Pa'* (Ãõ^Ãntonio"(iaSÍ.ia j [ci=t™!

trabalhista 25.07 2016 JC GO .PDF (69.E K6)

FGTS 26.04.2017 JC GO.PDF ,'187.6 K3> Fazer Oow.iloaii j Raioovur

ISSQN 17.05.2017 JC GO PDF 12™ - - - - • - . - - • • " Renjaufir

CNH.PDF (516.6 KB1 Fazer dow ,_

JC-ATAAGEOQ..,.08.20l6....pdti-.- _ ... »«.•, oyí

JC-Etlatulo... 17.01.2014.pdf (1 1 MB) r

Fazer download de iodos os arietos

Remover topos os anexo q

Ci^h - BRENO MACHADO.PDF {163,9 KB! Fa^er downbad j 5Êmi'a>r

REPRESENTANTE t ..OE COMRATO.DOCX (13,1 KB1 Fp_zij^djiwn|ajili Gfirij;
t-C - Aia AGO 24 ..«ição Otel paf (758 KB) F az ar downtoBd | ggmg-/ej

PropoBta Matrobu* 2017.docx

De: "Miguel Angelo Felipe Rosa" -cmiguel.rosafTí^norti i!?..- com.br> í
Para: surama@metrobus.go.gov br, imp^n:..- :̂; n ,•.;.cjuv.br. ti-
Enviadas: Quinla-feira, 27 de abm de 2017 1 3 - 1 - . L
Assunto: Editais / Balanços e ATAS - O Popular

Surama, boa tarde!
Conforme solicitado segue Nova Proposta de Preços juntainerte rorn toda documentação!

'

Lista de amigos

•c .gov.br

https://webmail.goJas.gov.br/zimbra/



METROBUS Transporte Coíetw
At. Sra. Surama Borges M;
Nesta

.ria

piopobta p;- ' !• : :

Frnpresa, que tr i ^ubHtviçi i i
circulação, que ftr'- 13/06/2017,

Especificação

Publicações oficiais
em jornal diário

regional de grande
circulação

Qtd i í l

'

. ( 'O' 12 meses.
Propi - dias

colocam • i r out:

1 .



21/11/2016

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: J.CAMARA & IRMÃOS S/A
CNPJ: 01.536.754/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pele 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 Procurador a-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigifrlidade 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
negativa.

)TN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PG;7N e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar'. 11 da Lei r£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. >r> 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 09:12:25 do dia 21/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2017.
Código de controle da certidão: 1D9F.8382.9F49.628C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bons, conforme Lei n° 9532/1997.

• 1



CAiXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: oi536754/oooi-;;3
Razão Social: J CAMARÁ E IRMÃOS SÁ
Endereço: RUA THOMAS EDS':N 400 QD o? / SETOR SERRINHA / GOIÂNIA / GO /

74835-130

A Caixa Económica Federal, n > uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de mjio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada e ,:ontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo do Serviço - FGTS.

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

Validade: 16/04/2017 a 15/05 ZOl7

Certificação Número: 2017041600383533791790

Informação obtida em 27/04/2017, às 15:01:38.

A utilização deste Certificad i para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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ANEXO l
J. CAMARÁ & IRMÃOS S/A

CNPJ/MF 01.53 >.754/0001-23 NIRE 52.30000408-0

ESTATUTO SOCIAL

CAPITULO l
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1° - A Sociedade Anónima, de capital fechado e direito privado, J. CAMARÁ
& IRMÃOS S/A., com sede na R Já Tomar Edson, número 400, Quadra 7, Bairro da
Serrinha, em Goiânia, Capital de Estado de Goiás, onde mantém foro jurídico, com
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o NIRE
52.30000408-0, n° 036, em sessão de 21 de março de 1946, inscrita no CNPJ/MF
sob número 01.536.754/0001-23, rege-se pelo presente Estatuto e pela Lei n°
6.404, ("Lei das Sociedades Anónimas") de 15 de dezembro de 1976 e suas
alterações posteriores.

Artigo 2° - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, observando-se,
quanto a sua dissolução, os preceitos da lei e deste estatuto.

Parágrafo único - A Sociedade, por todos os seus aclonistas, obriga-se a cumprir
todas as leis, instruções e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar,
referente à sua natureza jurídica.

Artigo 3° - São finalidades da Sociedade:

l - Publicação impressa dos jornais "O Popular", "Jornal Daqui" e "Jornal do
Tocantins";

il - Divulgação eletrônica Jos jornais "O Popular", "Jorna! Daqui" e "Jornal do
Tocantins";

III - Impressão de outros jornais, livros e revistas próprios ou de terceiros, sob
contrato;

IV - Serviço de distribuição de encartes de terceiros em jornais próprios, sob
contrato;

V - Compra e venda do produtos em geral, relacionados ou não com
atividade promocional;

VI - Exploração de outras íjtividades que tenham relação ou conexão com as
modalidades retro, de ordem cultural, educacional, artística ou promocional;

VII - Importação de materiais, maquinários e implementos necessários ao
desempenho do objetivo da sociedade;
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VIU - Promoção, administração e realização de eventos
educacionais, e artísticos em geral;

IX - Atividade agropecuária face à existência de bem imóvel rural produtivo
em regime de arrendamento;

Parágrafo único - A Sociedade poderá ampliar seus objetivos sociais a outros ramos
de atividades, quando assim o 3ntender a Diretoria, e via da regular alteração
estatutária dos objetivos, pela Assambleia Geral;

Artigo 4° - A Sociedade poderá abrir filiais, escritórios, sucursais e agências em
todo o território nacional, sempre que assim lhe convier, por deliberação da diretoria.

CAPITULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5° - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, é de R$ 43.833.786,00 (quarenta e três milhões e oitocentos e trinta e três
mil setecentos e oitenta e seis reais), representados por 43.833.786 (quarenta e três
milhões e oitocentas e trinta e três mil e setecentas e oitenta e seis) ações ordinárias
nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo Único - As ações, títulos e cautelas, representativos do capital social,
conterão as declarações indicadas na lei e serão sempre assinadas por 2 (dois)
diretores.

Artigo 6° - Cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações da
Assembleia Geral.

Artigo 7° - Nenhum Termo de Transferência de ações será lavrado no livro próprio,
nem o nome do adquirente inscrito no livro "Registro de Ações Nominativas", sem
que a transferência tenha sido previamente informada em Assembleia Geral, a qual
demonstrará a posição do capital por acionista.

Parágrafo Único - A administração da Sociedade deve abster-se de registrar
qualquer transferência de ações em contrariedade aos termos de eventuais Acordos
de Acionistas arquivados na sede da Sociedade, assim como o Presidente das
Assembleias Gerais deve abster-se de computar qualquer voto que viole uma ou
mais disposições dos eventuais Acordos de Acionistas.

CAPITULO III
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 8° - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, nos 4
(quatro) meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente
sempre que houver necessidade.
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Artigo 9° - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente da
Sociedade ou pelo seu substituto, ou, na ausência de ambos, por um acionista
escolhido por maioria de votos <>os presentes. Ao Presidente da Assembleia Geral
cabe a escolha do Secretário.

CAPITULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 10° - A sociedade é administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 2
(dois) e no máximo 4 (quatro) diretores, acionistas ou não, mas todos brasileiros
natos ou naturalizados há mais ae 10 (dez) anos e residentes no Brasil, eleitos para
um período de 3 (três) anos, pela Assembleia Geral, por maioria simples de votos
dos acionistas a ela presentes.

Parágrafo 1° - A diretoria será composta por:

Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente

Diretor Superintendente

Diretor Financeiro.

Parágrafo 2° - Os diretores serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura
do termo de posse no correspondente Livro de Atas, prestando as informações e
declarações exigidas por lei.

Parágrafo 3° - Os diretores poderão ser reeleitos em Assembleia Geral.

Parágrafo 4° - Mesmo quando não reeleitos, permanecerão os diretores nos seus
respectivos cargos, até que aqueles eleitos sejam regularmente empossados.

Parágrafo 5° - A Assembleia Geral Ordinária fixará os honorários mensais da
Diretoria, ajustando-os, a cada í 2 (doze) meses. A distribuição desses honorários
por diretor far-se-á por deliberação da própria Diretoria em reunião formal.

Parágrafo 6° - A critério da Assembleia Geral, poderá ser atribuída uma verba de
representação a cada diretor, individualmente, nos exercícios que assim decidir,
contanto que esse valor não ultrapasse a 15% (quinze por cento) dos honorários
estipulados no Parágrafo 5° retro.

Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos uma
vez ao ano, e sempre por convocação do Diretor Presidente, devendo as
deliberações constar no Livro de "Atas de Reunião de Diretoria". Para que as
deliberações possam ser votadas, é necessária a presença da maioria dos diretores
que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos.
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Parágrafo Único - Nas deliberações da Diretoria em que houver empate, caberá ao, •
Diretor Presidente, além de seu voto comum, o voto de qualidade.

Artigo 12° - É a seguinte a escala de substituição dos membros da Diretoria, em
caso de ausência ou impedimentos: do Diretor-Presidente, pelo Diretor Vice-
Presidente, e na falta deste, pelo Diretor Superintendente; do Diretor
Superintendente pelo Diretor Vice-Presidente, e na falta deste, pelo Diretor
Financeiro; e do Diretor Financeiro, pelo Diretor Vice-Presidente, e na falta deste,
pelo Diretor Superintendente.

Parágrafo Único - Quando a substituição se der em consequência de vacância, o
substituto permanecerá no cargo até que a próxima Assembleia Gerai escolha o
substituto.

Artigo 13° - Cumpre à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a
prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados
aqueles os quais sejam, por lei ou pelo presente Estatuto, atribuídos à competência
da Assembleia Gerai. Seus poceres incluem, mas não estão limitados a, entre
outros, os suficientes para:

a) Zelar pela observância das leis, deste Estatuto e também de eventuais
Acordos de Acionistas arquivados na sede da Sociedade;

b) Zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e
nas suas próprias reuniões;

c) Administrar, gerir e superintender os negócios sociais;

d) Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou
necessários; e

e) Distribuir, entre seus membros, as funções da administração da Sociedade.

Parágrafo 1° - A representação da Sociedade, em juízo, bem como perante
qualquer repartição pública federal, estadual ou municipal, compete ao Diretor
Presidente, ou em caso de sua ausência ou impedimento, ao Diretor Vice-
Presidente.

Parágrafo 2° - Nos limites de suas atribuições e poderes, é licito aos diretores
constituírem mandatários da Sociedade por dois diretores, devendo especificar os
poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de
validade limitado ao máximo de 2 fdois) anos.

Parágrafo 3° - A Diretoria poderá em reunião, indicar qualquer diretor, ou autorizar
a outorga de mandato a terceiros, para, isoladamente, praticar atos de atribuição da
Diretoria ou de qualquer diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticos
conferidos por este Estatuto ou pé.a Diretoria a ela própria ou a qualquer diretor.
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Artigo 14° - As escrituras de qualquer natureza, as letras de câmbio, os cheques,
as ordens de pagamento, os contratos e, em geral, quaisquer outros documentos
que importem em responsabilidade ou obrigação para a Sociedade, serão
obrigatoriamente assinados: (a) por dois dtretores em conjunto; (b) por qualquer
diretor em conjunto com um maidatário; ou (c) por dois mandatários em conjunto,
desde que investidos de especiais e expressos poderes.

Parágrafo 1° - Obedecido o disposto no Artigo 13°, § 3°, a Sociedade poderá ser
representada isoladamente por urn único diretor ou mandatário.

Parágrafo 2° - A venda, permuta transferência ou alienação por qualquer forma, ou
a hipoteca, penhor ou ónus de qualquer espécie, de bens imóveis da Sociedade,
dependem da autorização e aprovação em reunião de diretoria.

Parágrafo 3° - A pratica de quas-^uer um dos seguintes atos ficará condicionada à
assinatura em conjunto do Direto" Presidente em exercício ou de autorização prévia
do Diretor Presidente em exercido, manifestada em declaração, carta, telegrama,
fac-símile, correio eletrônico ou qi ;alquer outra forma escrita:

a) Celebração de contratos relevantes para a Sociedade, inclusive com
empresas direta ou indiretanente ligadas, para o estabelecimento de trabalho
conjunto, com quadro único de pessoal, visando melhorar o custo de suas
operações;

b) Celebração de qualquer ato ou negócio que envolva montante superior a
10% (dez por cento) do Património Líquido da Sociedade, em uma única
operação ou em uma série de operações de mesma natureza relacionadas em
um período de 12 (doze) meses;

c) Quaisquer atos de transação ou composição amigável ou judicial com
renúncia de direitos; e

d) Aprovação de orçamento anual ou plurianual de operações.

Artigo 15o- São expressamente "edados, sendo nulos e inoperantes com relação à
Sociedade, os atos de qualquer diretor, mandatário ou funcionário, que a
envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de
terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Diretoria, em reunião, ou
nas condições referidas nos Parágrafos 1° e 2° deste artigo.

Parágrafo 1° - Os diretores não poderão praticar atos de liberalidade à custa do
património social, mormente avalizar e endossar em favor de terceiros, quando não
houver interesse da Sociedade, exceto quando necessário para sociedades direta
ou indiretamente interligadas. Neste ultimo caso, será necessária a previa
autorização, em reunião formal da Diretoria.
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Parágrafo 2° - Para fins deste artigo, não se consideram como terceiros as
sociedades nas quais os atuais acionistas da Sociedade detenham qualquer
participação societária.

Artigo 16° - Os demais atos de competência da Diretoria serão praticados por
qualquer dos diretores, cabendo aos mesmos distribuí-los entre si, de comum
acordo, de modo que os serviço-, e o bom andamento dos negócios da Sociedade
não sejam prejudicados.

CAPITULO IV
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 17° - O Conselho Fiscal da Sociedade, que será integrado por 3 (três)
membros efetivos e de igual número de suplentes, funcionará em caráter não
permanente e será composto, instalado e remunerado em conformidade com a
legislação em vigor.

Parágrafo 1° - Além de preencher os requisitos previstos pela Lei das Sociedades
Anónimas, os membros do Conselho Fiscal, deverão ser pessoas naturais conforme
define o art. 162 da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo 2° - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração
no período em que, instalado o Conselho, estejam no efetivo exercício da função,
garantido o valor mínimo de 1 (um) salário mínimo nacional.

Parágrafo 3° - Quando o membro efetivo estiver afastado de suas funções, os
respectivos honorários serão atribuídos ao suplente, que o estiver substituindo.

CAPITULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAI E DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Artigo 18° - O exercício social Inicia-se em 1° de janeiro e se encerra em 31 de
dezembro de cada ano civil.

Artigo 19° - Ao final de cada exercício social, serão elaboradas as demonstrações
financeiras, observadas as disposições legais vigentes.

Artigo 20° - O lucro líquido apurado em cada exercício, após as deduções legais,
terá a destinação que for determinada pela Assembleia Geral, ouvido o Conselho
Fiscal, se em funcionamento.

Parágrafo 1° - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo anual obrigatório não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

a) Destinação de 5% (cinco por cento) relativa à constituição da Reserva Legal;
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b) Destinação de até 50% (cinquenta por cento) relativa à constituição da"
Reserva de Investimentos quando deliberada por Assembleia Geral; e

c) Destinação de até 10% (d^z por cento) relativa à gratificação dos diretores da
Sociedade.

Parágrafo 2° - A Reserva de imestimentos, quando constituída, será lastreada em
projetos de expansão ou inovação tecnológica e poderá ter a duração de até 5
(cinco) exercícios. A Assembleia Geral irá determinar a parcela anual do lucro líquido
que será destinado à Reserva de Investimentos com base no critério do orçamento
técnico aprovado. O valor atribuído à Reserva de Investimentos não poderá ser
superior a 50% (cinquenta por cento) do lucro do exercício, após a destinação da
Reserva Legal,

Parágrafo 3° - Após o prazo mencionado no Parágrafo 2° retro, o valor da Reserva
de Investimentos efetivamente aplicado, ou comprometido em investimentos da
Sociedade, será mantido até a finalização dos projetos em curso, e por ocasião de
seu encerramento, o saldo da reserva efetivamente utilizado e o saldo não aplicado
serão revertidos para Reserva de Retenção de Lucros.

Parágrafo 4° - A Assembleia Geral irá determinar a parcela anual da gratificação,
eventualmente atribuída aos diretores da Sociedade, com base no critério de
rentabilidade gerencial da Sociedade. O valor da referida gratificação será limitado à
soma das remunerações totais paga pela Sociedade aos diretores durante o
exercício encerrado, incluindo nessas remunerações as verbas de representação
eventualmente recebidas.

Parágrafo 5° - A gratificação eventualmente atribuída aos diretores da Sociedade
será dividida entre os mesmos na proporção da remuneração que a cada um houver
sido atribuída durante o mesmo exercício social.

Artigo 21° - Do saldo restante dos lucros, feitas as deduções e destinações
referidas nos artigos antecedentes, e acrescidas as realizações de reservas de
reavaliação, será distribuído aos acionistas um dividendo obrigatório não inferior a
25% (vinte e cinco por cento), observado o disposto nos artigos 201 e 202 da Lei
6.404/76.

Artigo 22° - Os dividendos provisionados e creditados na rubrica contábíl de cada
acionista, bem como as eventuais gratificações atribuídas aos diretores, serão pagos
no prazo, na forma e valor fixados pela Assembleia Geral, respeitados os limites
determinados pela lei.

Parágrafo 1° - A nenhuma espécie de ação será atribuído, creditado ou pago
dividendo, quando não houver lucro apurado no exercício findo.
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Artigo 23° - A constituição d i reservas não obrigatórias e a concessão de
gratificação ou de benefícios nãi previstos em lei, não poderão ser estabelecidas
sem prévia autorização da Assemoleia Geral.

Artigo 24° - Reverterão em benefício da Sociedade, na rubrica Retenção de Lucros,
os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados do término do
prazo fixado pela Assembleia Geral.

CAPITULO VII
DA FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE

Artigo 25° - Em caso de absoluta necessidade, a Assembleia Geral poderá
autorizar a Diretoria a requerer a falência, a recuperação judicial ou extrajudicial da
Sociedade, pelas vias legais e na forma determinada pela Justiça.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 26° - Os casos omissos neste Estatuto serão decididos de acordo com a Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores ("Lei das
Sociedades Anónimas").

Parágrafo Único - No silêncio das referidas leis, caberá à Assembleia Geral
deliberar de acordo com os princípios gerais de Direito.

Goiânia/Go., 2a de dezembro de 2013

MARA JÚNIOR
ente

JOSÉ DA CÂMARA
Secretário
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J. C; MAR/\ IRMÃOS S/A
:6.754/0001-23 NIRE: S2.30000408-0

ATA DE Aí SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
lih.\ i/ OA EM 24 DE ABRIL fie 2014

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2014, às 10:00 (dez) horas, em primeira convocação,
na sede social de L CÂMARA & tRMÀC i S.A., situada na Rua Tomaz Edson, n^ 400, Quadra 07, Bairro
da Serrinha, Goiânia, Goiás, CEP 74335-130, os aciontstas se reuniram em ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, com quorum de 100% (cei<i por cento) do capital social, conforme consta no Livro de
Presença de acionistas, sendo o edital de convocação encaminhado via carta datada de 04/04/2014
através do 1̂  Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos desta
Comarca de Goiânia e publicado no Jornal O Popular, nos dias 05,06 e 07 de abril de 2014 e no Diário
Oficial do Estado de Goiás, nos dias 14 15 e 16 de abril de 2014. Foram indicados e eleitos entre os
acionistas presentes, o Sr, JAIME CÂMARA JÚNIOR, brasileiro, natural de Goiânia-GO., casado,

•
empresário, portador da C.I/R.G n«. 100.196 SSP/GO, inscrito no CPF/MF n*. 002.694.921-00,
residente e domiciliado na Rua 15, esr?. c/ Rua 10, n0 141, Apto 1100, Etí. Parque Imperial, Setor
Oeste, Goiânia-GO, CEP 74120-020, p2--a presidir a mesa e Sr, TASSO JOSÉ DA CÂMARA, brasileiro,
natural de Paracatu-MG., viúvo, empresário, portador da C.I/R.G n^. 19.687 SSP-GO e inscrito no CPF-
MF n». 002,695.221-15, residente e domiciliado na Rua das Violetas, S/N, Quadra 12, Lote 01, Jardins
Milão, CEP 74885-725, para secretarií -Io. Constituída a Mesa, e declarado aberto os trabalhos, o
Presidente solicitou a leitura do Edital de Convocação com a seguinte ordem do dia: a) Tomada de
contas dos administradores, com e>ame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativamente ao exercício findo em 3 « de dezembro de 2013 e deliberação sobre a destinação dos
resultados do exercício; b) Eleição da diretoria, para o próximo triénio; c) Eleição do Conselho Fiscal;
e d) outros assuntos de interesse da iociedade, e em seguida, deu início à pauta, colocando em
apreciação o item a) os acíonístar deliberaram aprovar por unanimidade, na íntegra, as
demonstrações financeiras do exercício social, findo em 31 de dezembro de 2013, publicadas no
Jornal O Popular do dia 04 de abril de .Í014, e no Diário Oficial do Estado de Goiás do dia 15 de abril
de 2014, que passa ser parte desta jta, a.l) deliberaram as destinações da seguinte forma: os
resultados auferidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2013, no valor de RS 7.665.271,01
(sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco rnil, duzentos e setenta e um reais e um centavos},
Reserva Legal no valor de RS 383.263,V'0 (trezentos e oitenta e três rnií, duzentos e sessenta e três
reais, e setenta centavos) correspondo a 5% (cinco por cento) do Lucro líquido do exercício de 2013,
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e a Realização de parte da Reserva de Reavaliação no valor de R$ 23.883,23 (vinte e três mil,
oitocentos e oitenta e três reais e vinte R três centavos) serão transferidas para Reserva de Retenção
de Lucros; a,2) proposta de distribuíç.io dividendos no vaíor de R$ 5.610.795,13 (cinco milhões,
seiscentos e dez mil setecentos e novunta e cinco reais e treze centavos} 25% sobre os lucros do
exercício de 2013 após destinação da Reserva Legal, somada a realização da Reserva de Reavaliação
do exercício e a realização da Reserv. de Investimento do exercício de 2013, já provisionado no
balanço a serem pagos proporcionalrm nte à participação de cada acionista, em 12 parcelas mensais
a serem pagas com inicio em rnaío de '. 014 e findando no mês de abril de 2015. Em ato continuo os
aciontstas deliberaram aprovar na ín.egra, os itens a.l e a.2 por unanimidade dos acionistas
presentes; b} Eleição da diretoria - c.eliberaram eleger como Presidente o Sr. JAIME CÂMARA
JÚNIOR, retro qualificado; como Dire^or Superintendente, o Sr. TASSO JOSÉ DA CÂMARA, retro
qualificado; como Diretor Vice-preside-te, o Sr. CR1STIANO RORIZ CÂMARA, brasileiro, empresário,
natural de Goiânia Capital do Estadc de Goiás, casado, portador da Carteira de Identidade ns

3.103.025-407,798 SSP/GO e inscrito no CPF-MF sob o n^ 801.585.101-78, residente e domiciliado
em Goiânia Capital do Estado de Goiá* à Rua Hidra, Quadra VI Lote 11/12, Alphaville Flamboyant,
Residencial Cruzeiro do Sul, CEP 7488^ 572, cujos honorários serão aqueles que o mesmo mantém
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como funcionário da instituição; e declarados empossados, com mandatos validos, com inicio na
data da posse e encerrando na AGO que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, b-ím como mantendo o pagamento ao Diretor Presidente e ao
Diretor Superintendente, do pró-labore no valor de RS 5,000,00 (cinco mil reais) mensais. Os
Diretores declararam sob as penas dê lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, à pena que vede, ainda qje temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, c.«ntra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.. No item c) sociedade coloca em deliberação a reeleição do
conselho fiscal conforme díspBe o § 6$ do art. 162 da Lei 6.404/76: Os membros do conselho fiscal e
seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembleia-geral ordinária que se realizar após a
sua eleição, e poderão ser reeleitos, os aclonlstas deliberaram reeleger e instalar o conselho fiscal,
com mandato valido, com início na data de sua instalação, findando na AGO que aprovar os balanços
do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, sendo indicada a seguinte chapa de consenso para a
sua composição: Membros Efetivos: 1) Doutor JOSÉ FLÁVIO RODRIGUEZ, brasileiro, casado,
portador da CI/RG n9 474712/2» Via, DGPC/GO., inscrito no CPF/MF sob o n$ 031,409.628-00,
graduado em Ciências Contábeis, estabelecido profissionalmente nesta Capita! na Rua 28 n« 333,
Setor Marlsta, CEP 74.150-090, 2} Doutor EDSON DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, divorciado, portador
do CRC/GO n» 007S02/O, inscrito no CPF/MF sob o n« 302.448.701-87, graduado em Ciências
Contábeis, estabelecido profissionalmente nesta capital na Rua C-145, Qd. 272, Lt 01, n2307 -
Sobreloja - Jardim América, CEP 74.2^5-500; 3) Doutor CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ,
brasileiro, portador da CNH 0000714C290, Inscrito no CPF/MF sob o n*» 212.107.217-91, graduado
em Ciências Contábeis e Ciências Económicas, domiciliado na Al Jauaperi 00755, 32, CEP 04523-013,
São Paulo - SP, por indicação dos aoonistas minoritários. Membros Suplentes 1) Doutor JOSÉ
BALDUINO DE SOUZA DÉCIO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/GO sob o n« 7.910,
portador da Cl/RG 270809, SSP/GO., inscrito no CPF/MF sob o n» 083.085.201-44, estabelecido
profissionalmente na Rua 4, ns 515, conjuntos 1.410/20 Ed. Parthenon Cenrer, Centro, nesta Capital;
2) Doutor ROBERTO MARTINS ALVES, brasileiro, casado, portador do CRC/GO 006955, inscrito no
CPF/MF sob o n9 265.216.871-15, graduado ern ciências contábeis, estabelecido profissionalmente
nesta Capital na Rua C-259, Qd 583, Lt 07, n2 219, Setor Nova Suíça, CEP 74 280-220, 3) Doutor
MATHEUS CARVALHO SOARES DE CASTRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-GO n»
34510, portador do RG n» 4604691, DGPC/GO,, Inscrito no CPF/MF sob o na 020.985.131-78, com
escritório profissional na Rua 10, ng 109 Ed. Gold Center, conjunto sala 707 Setor Oeste, CEP 74120-
020, fixando a remuneração dos conselneiros em 10% (dez por cento) da que, em média for atribuída
a cada dtretor estatutário assegurando o valor mínimo de um salário mínimo, assegurados os demais
benefícios do parágrafo terceiro do art. 162 da lei 6.404/76. Posta em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade dos presentes, esgotada a pauta. Aberta a palavra aos presentes, e como
dela ninguém mais quisesse fazer uso. lavrou-se a presente ATA, que após lida foi aprovada pelos
acionistas presentes: OJC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, representada neste ato por seus
diretores Sr. Jaime Câmara Júnior e Sr. Tasso José da Câmara, retro qualificados; Maria de Lourdes
Câmara Rios Portales; Maria José Câmara Barbosa e Fabiano Tito Lívio Câmara; p.p. do advogado Dr.
José Murilo Soares de Castro, OAB-GO 6.955 e assinada pelo presidente da AGO, Sr. Jaime Câmara
Júnior e por mim, Tasso José da Câmarô como Secretário, para que surta os efeitos legais.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO, REGISTRADO NOS TERMOS DA LEI.

Goiânia (GO), 24 de abril de 2014.

TASSO JOSÉ DA CÂMARA

SECRETARIO

JAIME CAjvMRA JÚNIOR

ESIDENTC

.
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J. CÂMARA & IRMÃOS S/A

CNPJ-MF 01.536.754/0001-23 NIRE: 52.30OOO408-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÂRIA
REALIZADA EM O9 DE AGOSTO DE 2O16

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto de Í016, as 10:00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede
social de J. CÂMARA & IRMÃOS S.A., -situada na Rua Tomaz Edson, n^ 400, Quadra 07, Bairro
Serrinha, Goiânia, Goiás, CEP 74835 130, os acionistas reuniram-se em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, com quorum de 100% (cem por certo) do capital social, conforme consta no Livro de
Presença de acionistas. As Cartas e Edital de Convocação, foram encaminhados aos acionistas,
através do cartório 19 Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas de Goiânia, no dia
06/07/2016, publicado no Jornal O Popular nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2016 e no Diário Oficial
do Estado de Goiás nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2016, os quais passam a fazer parte desta ata.
Foram indicadas, e eleitos entre os acionistas presentes, para presidir os trabalhos o Sr. JAIME CÂMARA
JÚNIOR, brasileiro, natural de Goiânia, Ge «ás, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
RG nS 100.196 SSP/GO, inscrito no CPF/MF n^ 002.694.921-00, residente e domiciliado na Rua 15,
esq. c/ Rua 10, n« 141, Apto 1100, Ed. Pa;que Imperial, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP 74120-020 e
para secretariá-lo, Sr. TASSO JOSÉ DA CÂMARA, brasileiro, natural de Paracatu, Minas Gerais, viúvo,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nS 19.687 SSP/GO e inscrito no CPF/MF n^
O02.695.221-15, residente e domiciliado na Rua das Violetas, S/N, Quadra 12, Lote 01, Jardins Milão,
CEP 74885-725, Goiânia, Goiás. Constituiria a Mesa, e declarado aberto os trabalhos, o Sr. Presidente '.
solicitou a leitura do Edital de Convocação com a seguinte ordem do dia: a) Deliberação sobre a
destinação do saldo remanescente da Reserva de lucros em 31 de dezembro de 2015. Iniciando a ;
ordem do dia, o Sr. Presidente apresentou a proposta distribuição de dividendos aos acionistas no
valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhõeí de reais), creditado de acordo com o índice de participação ;
de cada um no capital social; o pagamt nto será feito em uma (01) parcela a ser paga até 30 de
dezembro de 2016, Em ato continue, deliberaram aprovar na íntegra, sem restrições, por
unanimidade de votos dos acionistas presentes. Em ato contínuo, o Sr. Presidente, apresentou
outros assuntos de interesse Sociedade: i) pedido de afastamento definitivo do Cargo Diretor Vice- ."
presidente da Sociedade, do Sr. Cristiaro Roriz Câmara, eleito em 24 de junho de 2014. ii) o Sr. ••
Presidente apresentou o Sr. Breno Macl ado, brasileiro, natural da Cidade de Goiânia/GO, nascido
em 27/11/1968, casado sob o regime de 'eparação total de bens, engenheiro eletrônico, portador da
Cédula de Identidade RG n^ 1.828.004 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o n? 081.286.558-84,
residente na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 02, 783, apto. 502, Jardim Goiás, CEP 74805-
180, para exercer o cargo de Diretor Vice Presidente da Sociedade, e cujo honorário será aquele que
mesmo mantém como empregado da instituição. Na sequência os acionistas deliberaram aprovar os
itens "i e ii" na íntegra, sem restrição, por unanimidade, declarado empossado com mandato válido
com inicio na data da posse e encerrendo na AGO que aprovar as Demonstrações Financeiras
encerradas em 31 de dezembro de 2017. O Diretor eleito declara sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efe*tos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime «'alimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popula., contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Aberta a
palavra aos presentes e como dela ningi em mais quisesse fazer uso, lavrou-se a presente ATA, que
após lida foi aprovada com quorum de K )% dos acionistas: OJC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A,
representada neste ato por seus diretorei Sr. Jaime Câmara Júnior e Sr. Tasso José da Câmara, retro
qualificados; Maria de Lourdes Câmara R,os Portales; Maria José Câmara Barbosa e Fabiano Tito Lívio
Câmara p.p do advogado Dr. José Mui Io Soares de Castro OAB-GO n» 6.955 e assinada pelo
presidente da AGE, Sr. Jaime Câmara Jun or e por mim, Tasso José da Câmara como Secretário, para

Certifico que este documento da empresa J CAMARÁ & IRMÃOS S/A Nirc: 52 30000408-0 , Ibi deferido c arquivado na Junta Comercial do Fslado de Goiás.

Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/e infornc: N" do protoeolo 16/274551-6 e o código de segurança xteXf. Ksta cópia foi autenticada

digitalrnente c assinada em 18/08/2016 14:07:46 por Paula Nunes Lobo Secretária Geral.
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que surta os efeitos legais. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, registrado nos termos da -

lei. r r

Goiânia (GO), 09 de agosto de 2016.

TASSO JOSÉ DA CAMARÁ
SECRETÁRIO
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Certifico que este documento da empresa J CÂMARA & IRMÃOS S/A, Nirc: 52 3000040X-0 , foi deferido c arquivado na Junta Comercial do listado de Goiás.

Para validar cslc documento, acessc htlp://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N" do prolocolo 16/274551 -6 e o código de segurança xteXf Esta cópia loi autenticada
tligilalmcnte e assinada em 18/08/2016 14:07:46 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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07/02/2017 Comprov nte de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ~"~V l \,

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

•----•-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

16.880.052/0001-30

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATADE ABERTURA

27/08/2012

NOME EMPRESARIAL

EDITORA RAÍZES LTDA - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

O HOJE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

58.22-1-01 - Edição Integrada à impressão de jornais diários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

58.12-3-01 - Edição de jornais diários
18.11-3-01 - Impressão de jornais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R132A

CEP
74.093-220

BAIRROOSTRITO

SETOR SUL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GEAN@OHOJE.COM.BR

NUMERO

124
COMPLEMENTO

QUADRAF45A LOTE 04

MUNICÍPIO

GOIÂNIA
UF
GO

TELEFONE

(62) 3095-8700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/08/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de ( 6 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/02/2017 às 11:59:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Pnjpirar Pâgin*
par. ImprtMto

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

httpi/Avww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjr :/a_Solicitacao.asp 1/1



05/12/2016

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

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

Nome: EDITORA RAÍZES LTDA - EPP
CNPJ: 16-880.052/0001-30

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 08:24:10 do dia 28/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2017.
Código de controle da certidão: 8C98.9C9D.3CEB.54B4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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20/04/2017 https://www.sifge.raixagov.br/Em presa/Crf/Crf/Fgê

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16880052/0001 30
Razão Social: EDITORA RAÍZES LTDA
Nome Fantasia:o HOJE
Endereço: R 132A 32 QD F^SA LT03 / SETOR SUL / GOIÂNIA / GO / 74093-220

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 cie 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: 10/04/2017 a 09/05/2017

Certificação Número: 2017041001343948470091

Informação obtida em 20/04/2017, às 10:50:16.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapet isp?VARPessoaMatriz=20519363&VARPessoa=20519363&VARUf=GO&VARInsc... 1/1



10/11/2016 https://prqudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica?PaginaAtl 3l=6&ld_^MovimentacaoArquivo=36355709&hash=2143565558135913272669075619913.

Estado de Estado de Goiás
Poder Judiciário

Comarca de GOIÂNIA
Goiânia - 13J Vara Cível e Ambiental

Avenida Olinda esquina com a Avenida PL 3,, , Qd.G, Lote 04, 8° andar, PARK LOZANDES, GOIÂNIA-,
74884120

Decisão

Ação: Recuperação Judicial ( L.E. )
Processo n": 5263860.62.2016.8.09.0051
Recorrentes(s): JORNAL DIÁRIO DA MANHA
Recorrido(s): JUSTIÇA PUBLICA

Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por DIÁRIO DA

MANHÃ, razão social UNIGRAF-UNIDAS GKÁFTCAS E EDITORA LTDA, pessoa jurídica qualificada na

inicial, CNPJ n". 00.424.275/0001-52, nos termos dos artigos 47 e seguintes da Lei n° 11.101/05, ao

fundamento de que se encontra em situação de crise econômico-financeira, especificamente em ra/ão do

ajuizamcnto de diversas ações trabalhistas acarretando um passivo de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões

de reais), decorrente de desorganização do setor de recursos humanos e da falta de política de gerenciamento

de funcionários.

Argumentou que preenche os requisitos legais para obtenção da

recuperação judicial e pleiteou o pagamento das custas processuais ao final do processo, bem ainda o

deferimento do processamento da recuperação judicial .

Na sequência (evento 5), foi determinada a intimação do requerente para

exibir os documentos relacionados nos inciso: II, I I I , IV, VI e VII, do art. 51 da Lei n" 11.101/2005 e

comprovar a real e efetiva necessidade do pagar, cnto das custas in ic ia is até o final da demanda.

Por sua vez, o requerente juntou documento no evento 08, e pleiteou o

deferimento do processamento da recuperação judicial e o pagamento das custas da recuperação judicial, ou,

alternativamente, o parcelamento em 48 parcela. iguais e sucessivas.

É o breve ré .tório. Passo a fundamentar e a decidir.

https://proJLidi.tjgo.JLJS.br/BuscaProcessoPublica?PagJnaAtual=6&ld_Mo imentacaoArquivo=36355709&hash=214356555813591327266907561991348G422... 1/4
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Os fatos e fundamentos expostos na inicial encontram respalda-na-

documentação apresentada, convencendo-me, ao menos nesta fase de exame preliminar, da sericdacíè do

pedido e da viabilidade da pretendida recuperação do devedor, sendo o caso de deferimento de seu

processamento.

Com efeito, o autor demonstra que exerce sua atividade regularmente há

mais de 02 anos (vide documentos sociais e contábeis) e declara não incorrer em nenhuma das situações dos

incisos do artigo 48 da Lei n° 11.101/05, valendo destacara penalidade prevista no artigo 171 da mesma lei.

Outrossim, o requerente instruiu o pleito com os documentos

^relacionados no artigo 51 e seus incisos da Lei n° 11.101/05, demonstrando, ao menos em princípio, o

cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para o deferimento do processamento da recuperação

judicial.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da LRF,

impõe-se o processamento do pleito ora aviado, nos termos do artigo 52 da mesma lei.

Noutro pórtico, quanto ao pedido de pagamento de custas iniciais ao final

do processo, indefiro-o, ante a ausência de previsão legal. Relativamente ao pedido alternativo, parcelamento

em 48 parcelas mensais e sucessivas, deixo para analisá-lo após a manifestação do administrador judicial,

que de fato apresentará as reais condições para pagamento, o que não impede o processamento desta

porquanto indiscustível a dificuldade f mace i rã vivenciada pelo autor.

Postos estes fundamentos, com fulcro no art. 52 da Lei n° 11.101/2005,

defiro o processamento da recuperação judicial requerida por DIÁRIO DA MANHÃ, razão social

UNIGRAF-UNIDAS GRÁFICAS E EDITORA LTDA-ME, o qual deverá apresentar seu plano de

recuperação judiciai no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contado da publicação desta decisão,

observando as exigências dos artigos 53 e seguintes da Lei n° 11.101/05, sob pena de convolação em

falência. Por conseguinte;

a) Nomeio para o cargo de administrador judicial o Sr. Leonardo de

Paternostro, administrador de empresas, inscrito no CRA/GO sob o n° 9.273, o qual deverá ser intimado

pessoalmente para, cm 48 horas, prestar compromisso nos autos (artigo 33, LRF). Levando-se em

https://prcjudi.tjgo.jus.br/BiiscaProcessoPublica?P 2/4
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consideração o volume e complexidade do trabalho a ser realizado, fixo a remuneração mens.aL.do. __ ..........

administrador no patamar de 2% (dois por cento) do valor da recuperação judicial, nos termos do àrtrgcr24
\T''

da LRF. 60% do referido montante será pago cm 30 parcelas mensais, dirctamente ao Sr. Administrado^ TV
'"--.' . ' '

mediante RPA's, até o dia 10 de cada mês, enquanto os 40% restantes serão reservados pelo recuperando e

pagos, da mesma forma, no prazo de 30 dias após a apresentação do relatório final a que alude o artigo 155

da lei que rege o tema;

b) Dispenso a apresentação de certidões negativas para que a autora

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios e

incentivos fiscais ou creditícios, nos termos do artigo 52, II, da LRF;

c) Determino a suspensão de todas as ações e execuções propostas contra

fco devedor, pelo prazo de 180 dias, na forma dos arts. 6° e 52, III, da Lei n" 11.101/2005, permanecendo os

respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as açõcs previstas nos !?§ 1°, 2" e 7° do art. 6° da

referida lei e as relativas a créditos excctuados na forma dos §§ 3° e 4° do art. 49 da mesma lei, destacando

que a comunicação da suspensão aos j u í/os respectivos deverá ser feita pelo devedor:

d) Determino ao devedor que apresente contas demonstrativas mensais,

enquanto perdurar a recuperação judicial , sob pena de destituição de seu administrador, nos moldes do inciso

IV do art. 52 da Lei n". 11.101/2005;

e) Determino a expedição de edital, nos termos do artigo 52, §1°, da LRF,

que deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado e em jornais de grande circulação no

local da sede do devedor;

f) Determino seja intimado pessoalmente o órgão do Ministério Público e

comunicadas, por carta, as Fazendas Públicas Federal, F.stadual e Municipal (inciso V, art. 52 da Lei n".

11.101/2005);

g) Determino seja oficiado à JUCEG/GO para anotação da recuperação

judicial, incumbindo ao devedor se utilizar de tal expressão em todos os documentos que assinar (art. 69,

parágrafo único, da Lei n°. 11.101/2005);
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h) Os credores sujeitos à recuperação terão o prazo de 15 dias para

apresentarem suas habilitações ao administrador judicial ou as suas divergências quanto aos créditos
• - i • O f < >..

relacionados, na forma do artigo 7", í?T, da LRF;
_ E .-i V *-

i) Os credores terão o prazo de 30 dias para manifestarem sua objeçraon _.,^!

plano de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude o artigo 7°, §2°, da LRF ou"~~

artigo 55, p. ú., da mesma lei;

j) Oficie-se ao SPC e SERASA comunicando o deferimento da presente

recuperação, para que se abstenham de incluir o nome do autor em seus cadastros ou para que promovam sua

exclusão, com relação aos títulos cuja exigibilidade se encontra suspensa por conta da presente açao (anexar

cópia da relação de credores);

k) Oficie-se ao Tabelionato de Protestos desta Comarca para que se

abstenha de lavrar qualquer protesto contra o devedor, bem como para suspender os efeitos dos protestos

eventualmente já lavrados contra ele.

Intimem-se.

Goiânia, 09 de novembro de 2016.

OTACILIO DF, MESQUITA ZAGO

Juiz de Direito

https://projudi.tjgojus.br/BuscaProcessoPu^^ 4/4
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CÍ030517SEC-GERAL Goiânia, 03 de maio de[201~
De: Secretaria-Geral
Para: Diretor-de Gestão
Assunto: Contratação de jornal de grande circulação

Senhor Diretor,

A par de cumprimentá-lo, encaminhamos os orçamemos de 03

empresas abaixo citados, para contratação de jornal de grande circulação para atender à

demanda de publicações legais obrigatórias desta Sociedade de Economia Mista, nos termos

exigidos pela Legislação Licitatória. Consolidação das Leis do Trabalho, e Lei Federal n° 6.404

de 1 5 de dezembro de 1 976.

EMPRESA

J CAMARÁ H IRMÃOS S/A

I-DITORA RAI/LSLTDA

UNIGRAF

CNPJ

ÕL536/754/0001-23

16.880.052/001-

00.424.27."

23.460.00

23.800,00

10,00

VALOR

Desta feita, ressaltamos a necessidade de autorização

abertura do mencionado procedimento.

Sem mais para a oportunidade, subscrevemos.

Suramírnlorges Hilário
Secretaria-Geral

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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Processo: 2017000447

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Contratação de Jornal de Grande Circulação

DESPACHO N° 131/2017-DG.

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

305/17 da Secretaria Geral, encaminhe-se à Presidência para conhecimento e decisão quanto a

viabilidade do prosseguimento do processo informando, à oportunidade, que o menor preço

apurado foi de R$ 23.460,00 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta reais) da empresa

J. CÂMARA E IRMÃOS S/A.

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 03 dias do mês de maio de 2017.

RICARDO
DIRETOR DE GESTÃO

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

Fones: (62) 3297-7790/3297-7791 - PABX: (62) 3297-1333 - FAX:(62) 3297-1206/3297-1312 - E-mail: dirfinanceira@metrobus.com.br
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Goiânia, 04 de Maio
De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Dispensa 012/2017 Processo n° 2017000447 - Contratação de Jornal

de grande circulação p/ publicações.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de oedido da Secretaria Geral, através da Cl n° 1004/17

datada de 10 de Abril de 2017 (em anexo), solicitando a contratação de Jornal de grande

circulação, para atender a demanda de publicações legais obrigatórias, nos termos exigidos

pela legislação licitatória, para atender às necessidades da Metrobus, por um período de 12

(doze) meses. Os produtos estão especificados em 01 (um) lote, devidamente instruído com

02 (dois) orçamentos, sendo:

Lote 01-Publicações legais em cm x coli na. Quantidade Estimada = 1.700 cm x coluna

Valor Total R$

23.460,00

EMPRESA

J. CAMARÁ E IRMÃOS S/A ( O Popul ir )

EDITORA RAÍZES LTDA EPP. ( O Hoje )

UNIGRAF.-UIMIDAS GRÁFICAS E EDITORA

LTDA-ME ( Diário da Manhã ).

CNPJ

01.536.754/0001-23

16.880.052/0001-30

00.424.275/0001-52

23.800,00

57.800,00

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

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

da empresa J. CÂMARA E IRMÃOS S, A ( O Popular ), a proposta mais vantajosa para

esta companhia.

Quanto à razão da escolr a do fornecedor, entendemos, por motivos óbvios,

estar plenamente demonstrado o rés pé to aos princípios da economicidade, isonomía e a

impessoalidade, vez que a proposta da e npresa J. CÂMARA E IRMÃOS S/A ( O Popular )

de valor R$23.460,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e sessenta reais) a que melhor atende

ao objeto em questão.

l .í
Metrobus Transporta Coletivo S/A - Rua Patriarca f :299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Quanto à justificativa de preço, entendemos, com base nas propostas

juntadas, que a da empresa J. CÂMARA E IRMÃOS S/A ( O Popular ) de valor

R$23.460,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e sessenta reais), é a mais vantajosa para a

Metrobus;

Quanto aos Recursos Orcamentários - 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 a Fiscalização e Recebimento do objeto A fiscalização e

execução da contratação/serviço, ficarão a cargo da servidora Surama

Borges Hilário, Secretária Geral, e a gestão do contrato, a cargo do servidor

Lúcio António Arantes, ou quem for designado pelo titular dessa pasta por

instrumento que o substitua, conforme Artigo art. 40, vir da Lei 13.303/16 c/c si 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 con.ratar a empresa J. CÂMARA E IRMÃOS S/A ( O

Popular ), pelo valor de R$23.460,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e sessenta reais) ,

para a prestação parcelada de publicações legais obrigatórias para atender os interesses da

Metrobus.

A Dispensa de Licitação jus ifica-se, pela necessidade de contratação de Jornal

de grande circulação para dar continu dade às publicações obrigatórias de interesse da

Metrobus;

Justifica-se, também pola proximidade do vencimento do contrato

formalizado anteriormente com a empresa Editora Raízes Ltda EPP, para esta

finalidade, o que ocorrerá em 08/05/2017.

Esclarecemos outrossim, rào ter sido realizado nenhum outro procedimento

licitatório, com este objeto, no presente exercício;

Esclarecemos ainda, que a empresa UNIGRAF.-UNIDAS GRÁFICAS E EDITORA

LTDA-ME, jornal Diário da Manhã, encontra-se em Recuperação Judicial, portanto inabilitada

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca l* 299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610
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à participar de eventos licitatórios. Entrelanto neste caso, como em Goiás (Goiânia), apt

os três jornais acima citados são considerados de grande circulação com edições diárias e,

como o Diário da Manhã, não foi a empresa vencedora da licitação, entendemos por bem,

inserir ao processo sua proposta orçamentaria e a documentação pertinente à mesma.

Assim sendo, encaminhamos o presente processo a esta Assessoria para

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

Atenciosamente,

:s Vila Verde
Presidente da CPL

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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CONTRATO N° /17

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

cc NTRATANTÊ:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO i i/ A, com sede à Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina,
nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o 1° 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATANTE, representada pelo I iretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, jortadores das CI's. N° 1.404.934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91,3i 7.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA!

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Proc issso n° 201600447, Dispensa de Licitação n°
012/2017, à proposta de preços aprese ttada em / /201 e às determinações da
Lei Federal n° 13.303/2016, de 30 de ji nho de 2016, na Lei Estadual n° 17.928, de 27 de
dezembro de 2012 e Lei Estadual 17.257/ 3.1.

Aplicam-se ainoa à presente relação JL ídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria ge^al dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA í EGUNDA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - D/ VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instr .imento é de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura.

O presente Contrato, em atenção ao tern o do art. 40, VII da Lei 13.303/16, sua fiscalização
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será acompanhada pela Servidora Surarra Borges Hilário, ou quem for designado pelo títut?
desta pasta por instrumento que o substit já.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES
O objeto deste contrato deverá ser prestado de acordo com os itens previstos no processo n°
2017000447 e necessidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Os serviços a serem executados parceladamente, refere-se a
Publicações legais, obrigatórias em Jorna! de grande circulação, de interesse da Metrobus, por
um período de 12 meses, com previsão de 1.700 cm x coluna, e de conformidade com a
legislação em vigor.

Parágrafo Segundo - Da Especificação dos Serviços

Os serviços a serem executados parceladamente, referem-se à publicações em jornal
diário regional de grande circulação, tais como: balanços, avisos, convocações, editais
de praça e leilão, editais judiciais, erratas e outros de interesse da Metrobus, de
conformidade com a legislação em vigor.

A Autorização de Divulgação acima mencionada corresponde à Ordem de Prestação de
Serviços.

• Os serviços deverão ser prestados observando-se a fidelidade ao texto encaminhado
pela Secretaria-Geral da Metrobus

Em caso de equívoco ou erro na publicação, devera ser feita a correção, respondendo a
CONTRATADA por danos de qualquer natureza que venha a sofrer a CONTRATANTE, em
razão da ação ou omissão.

Parágrafo Terceiro - Do quantitativo de publicações

O quantitativo de publicações será definido de acordo com a necessidade da empresa

Parágrafo Quarto - O recebimento dor. serviços se dará mediante atestado a ser firmado
pela titular da Secretaria-geral da Metrobi>s no verso da Nota Fiscal correspondente.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA fka obrigada a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
A CONTRATANTE obriga-se:

Cumprir fielmente o contrato;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitadas pela
CONTRATADA, pertinente ao objetc do contrato;

Zelar pelo bom andamento da pretendida contratação, dirimindo duvidas porventura
existentes;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista em contrato;

Relacionar-se com a CONTRATADA através do 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 detectadas comunicando à CONTRATADA as ocorrências de qualquer fato que, a
seu critério, exijam medidas saneadoras;

• A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não
fará cessar nem diminuir a esponsabilidade da CONTRATADA, pelo perfeito
cumprimento das obrigações es'ipuladas, nem quaisquer danos, inclusive contra
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terceiros ou irregularidades consta adas.

A CONTRATADA obriga-se a:

Executar o objeto contratado err conformidade com as exigências estabelecidas no
Termo de Referência e no Instrumento Contratual;

Manter todas as condições de habi-ação durante o prazo de vigência do contrato;

Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos de legislação
vigente, prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes no
Termo de Referência;

Responsabilizar-se, integralmente,, pelos seus empregados alceados na execução dos
serviços, arcando com todos os custos, salários, transporte, refeição, verbas legais,
trabalhistas, fundiárias ou de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente.

Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto do contrato quanto à
necessidade de acatar orientações do representante da CONTRATANTE.

Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário
ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das
medidas cabíveis;

E vedado, à CONTRATA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

A CONTRATADA prestará o serviço de acordo com a Ordem de Serviço discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$ ( ), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, com a apresentação da
documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo
Fiscal do Contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
Expedida a Ordem de Serviço a CONTRATADA providenciará a publicação 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,
com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),
atestada pela titular da Secretaria-geral.

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 Eleirônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do serviço e consignar os números do(aj;

• i) Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

" ti) Contrato Administratiyo;

• iii) Procedimento LicitatórJQ;

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

° a) Cópia da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE, relativamente a
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Prestação de Serviço;
V^ít F -

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

Parágrafo Quarto - A regularidade í iscai 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 CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em
desacordo com o disposto no Contrato. Se após o recebimento provisório constatar que o
serviço foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será
notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o
pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sexto - 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, coníorme legislação em vigor.

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

Parágrafo Oitavo - 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 OITAV, - 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 contáMI de receitas n° 4.1.1.01.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das
práticas previstas nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016, 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 grevistas 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
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CONTRATADA à multa, conforme infraçõ-'S cometidas e graus constantes nas tabelas1

abaixo. O valor mensal do Contrato ;^erá 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

01
02
03
04
05
06

CORRESPONDÊNCIA
2 o/

4 °/

6 °/
7 °/
8 0/
10 c

D sobre o valor mensal do contrato
D sobre o valor mensal do contrato
a sobre o valor mensal do contrato
o sobre c valor mensal do contrato
a sobre o valor mensal do contrato
/o 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.

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)
Deixar de cumprir quaisquer dot 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 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 nega 'em 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 reta-damento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execi cão dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem quelificação para executar os serviços
contratados ou fornecer produtos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência.

GRAU
1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5
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17.

18.

19.

Permitir 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 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.)

\6~~~
\?r

6

«cê

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato ou Nota Fiscal, no cas<> de descurnprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebrac lio do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua
convocação, ou de prestar a garantií 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 peia 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(jm) 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) rneses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de benr,;

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 o bj et i vos de licitação no âmbito da Administração
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Estadual;

d) sofrer condenação definitiva por práticn dolosa de fraude fiscal no recolhimento de

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 haje culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados qua houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA A TERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da
Lei Federal n° 13.303/16, sempre por meio de termos aditivos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contraio, nos termos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições (arts. 77 a 80, Lei 8.066/93):

a) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de
antecedência, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei Federal
n° 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos XII
a XVII, quando não haja culpa, sem embargo da imposição das penalidades que se
demonstram cabíveis em processo administrativo regular;

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

c) judicial, nos termos da legislação em vgor.

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

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RKPACTUAÇAO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de
categoria profissional ou insumos, visando à sua adequação aos preços de mercado,
observados o interregno mínimo de l (um) ano, após a apresentação da proposta ou do
orçamento a que ela se referir, conforrre definido no Edital, e a demonstração analítica da
variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Parágrafo Primeiro - A data do a< ordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela
CONTRATADA será adotada para fins de repactuação, sendo vedada a inclusão de antecipações
e de benefícios não previstos originariamente.

Parágrafo Segundo - A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento
dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.
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Parágrafo Terceiro - Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a vtaêoeta-de-
contrato, a CONTRATADA deverá pleitear a repactuação dos preços anteriormente à efe&vação
da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a precfúsao
do seu direito, caso ultrapasse a anualidade, o índice para o reajuste contratual será INPC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DEC MA 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 de testemunhas.

Goiânia-GO, _ _ de de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICA IDO LUIZ JAYME
D retor de Gestão

CONTRATADA:

Representante

Testemunhas:

l -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:
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P A R E C E R nQ 090 /2017

Processo n° : 2017000447
Interessado : Secretaria Geral
Assunto : Dispensa de Licitação nc 012/2017- jornal de grande circulação para

publicações.

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

de Licitação, por meio da C.I. nc 0*6/2017, de 04/05/2017, quanto à legalidade de sua

manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese de dispensa de licitação, nos

termos do art. 29, H da Lei 13.303/16, para contratação de jornal do grande circulação para

publicações.

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

juntados nos autos:

EMPRESA CNPJ

J. CÂMARA E IRMÃOS S/A (O POPULAR) 01.536.754/0001-23

EDITORA RAÍZES LTDA-EPP (O HOJE) 16.880.052/0001-30

UNIGRAF (DIÁRIO DA MANHÃ) 00.424.275/0001-52

Valor Total R$

23.460,00

23.800,00

57.800,00

Apreciadas as propost .s, verificou-se que a empresa J. CÂMARA E

IRMÃOS S/A (O POPULAR), CNPJ 11° 01.536.754/0001-23, detêm oferta mais vantajosa,

no valor de R$ 23.400,00 (vinte e três i lil, quatrocentos e sessenta reais).

A Comissão Permanente de Licitação após a devida instrução processual,

concluiu que a situação presente enqi<adra-se à hipótese de dispensa de licitação, prevista

no art. 29, íí, da Lei 13.303/16 e art. ; 3 e 34 da Lei Estadual 17.928/12, ressaltando ainda

que neste exercício não houve qualqu -r procedimento relativo ao mesmo objeto.

Rua Patriarca, 299, 'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
<*BX: (62) 3230-7500
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É o Relatório. Passemos à análise.

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de Economia Mista, no

âmbito Estadual, submete-se, como regra, à legislação licitatória para contratação de

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

contidos no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e art. 28 da Lei ne 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 En presa Pública e Sociedade de- Economia Mista prevê

cni seu a r t . 2C>, l i , i j i i L - e rlispiMis.íve! a l ic i tação para outros serviços e compus dr v . i lor , i fr

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

£ Ari. 29.dispensável a realização de licitação por empresas públicas c

sociedades de economia mista:

U- iHira outros serviços c compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta í.t't, desde que não se

refilam a parcelas de um mesmo serviço, compra oit alienação de maior

vul'o que possa ser realizado de uma só vez;

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

dispensa o m 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 -elatado pela Comissão Permanente de Licitação, a

inexistência neste exercício de procedimento relativo ao mesmo objeto.

Compulsando os autos, após pesquisa para cumprimento dos requisitos

impeditivos de contratação, verificou-se que a empresa J. CÂMARA E IRMÃOS S/A "O

Popular", ofertante do menor valor < consequente m ente apontada como vencedora, tem

nos seus quadros diretivos, pessoa com relação de parentesco com dirigente desta

empresa de econoiria mista, o que e iseja a desclassificação da proposta, nos termos do

art. 38, § único, II, "a" da Lei 13.303/li . conforme abaixo colacionado.

Rua Patriarca, 299, ;ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
. rtSX: (62) 3230-7500
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Art 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser

contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a

empresa:

( . . . ) Omissis;

Parígrafo único. Aplica-se a vedação prevista nn caput:

( . . ) Omissis;

II • a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil,

cor \

a) firigonto decmpresa pública nu sociedade de economia mista:

A Empresa J. CÂMARA E IRMÃOS S/A "O Popular", ofertante da menor

proposta, portanto, apontada pela CF L como vencedora para realizar a contratação, o seu

Vice-Presidente tem grau de parentesco que enquadra nos termos acima delineados,

portanto, impedida de operacioi Balizar a contratação, desta forma, declarada

desclassificada.

Assim, a proposta mais vantajosa remanescente segundo o quadro de

proposta nas linhas volvidas, é a empresa Editora Raízes Ltda. - Jornal o Hoje, CNPJ ny

16.880.052/0001-30, no valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais).

A vista do valor da proposta vencedora, temos que enquadra nos mesmos

termos delineados pela CPL, qual seja, no art. 29, II da Lei 13.303/16, dispensa em razão

do valor.

Relativamente ao Decrete 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.

Nos autos, verifica-se a presença de 03 (três) propostas com orçamentos

completos, contudo, uma das proposUs não é válida, em face de sua condição financeira -

em recuperação judicial, outra, através de averiguação, foi desclassificada, todavia,

conforme afirmação da CPL, somente estas três empresas detém o conceito de jornal

diário de grande circulação, pelo que há a impossibilidade da captação de outra proposta

válida, não podendo por esta causa, ficar a Administração impedida de contratar, haja

vista ser a publicidade, ato do cumprimento legai.

Desta forma, não se vislui -bra óbice para a contratação almejada.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
' ABX: (62) 3230-7500
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Quanto a justificativa do preço, está devidamente demonstrada nas propostas

ofertadas.

Ademais, quanto aos re.:ursos orçamentários, 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 pela declaração de

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

Lei Estadual 17.928/12, para que |;restacjío dos serviços, nos moldes do termo de

referência, seja feita na empresa Editora Raízes Ltda. - "Jornal o Hoje", CNPJ n°

16.880.052/0001-30, tio valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), e

contrato com vigência dg 12 (doze) m^ses.

Quanto à comunicaçã-< e apreciação da Controladoria-Geral do Estado,

não se fez necessár:,i, visto o que dispõe a Instrução Normativa n° 039/2016 - CGE-GO.

Porém, quanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos do art. 263, §§ 4°

ao 6° do R1TCE.

Retorne-se à CPL, par » juntada do Ato Declaratório de Dispensa. Após,

encaminhe-se à Presidência, via Secre .ária Geral, para que, caso acate a recomendação ora

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

bem como a publicação, nos termos d > art 33, X, da Lei Estadual n" 17.928/12.

A seguir, remeta-se à IONTROLADOR1A para a formalização do Termo

do contrato nos moldes da minuta jur lada, bem como as providências subsequentes.

E o Parecer, S.MJ.

Submeta-se à apreciaç o da Chefia da Assessoria Jurídica, nos termos da

Portaria nQ 082/13, por analogia.

Goiânia, 05 de maio dí 2017.
>1

RAFAE: DEC
issessor" jurídico
:)AB/GO 23.980

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



METROBUS
Transporte Colettvo S/A

Processo n° : 2017000447
Interessado : Secretaria Geral
Assunto : Dispensa de Licitação ig 012/2017- jornal de grande circulação para

publicações.

DESPACH J N£ oâo /17-ATUR. Trata-se de resposta à consulta

formulada pc,a CPL - Comissão Pen,ianente de Licitação, por meio da C.I. n(> 046/2017, de

04/05/2017, quanto à legalidade de sua i lanifestação que concluiu pela caracterização de hipótese

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

grande circulação para publicações.

Posto isto, \DOTO o Parecer n° *-' *~* ^ l 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado l AFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta

empresa.

Encaminhe se à CPL para juntada do Ato Declaratório de Dispensa e,

após, à Presidência, via Secretaria Gera , para caso acate a sugestão ora dada, proceda a devida

autorização, a:o seguinte, à CONTROLA DORIA para as providências subsequentes.

ASSESSO1 IA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS ( i DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017.

STNIO PRIMO
-3ESSOKJURÍDICO-CHEFE

OAB/GO 23.950

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



METROBUS
Transporfi • Coietivo S/A

PROCESSO N° 20170000447

DISPENSA NO 012/2017

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 -1a Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer Jurídico

n° O^jO 72017. para contratação da empresa, EDITORA RAÍZES LTDA EPP ( O

Hoje ), CNPJ N° 16.380.052/0001-30, pelo valor R$ 23.800,00 (vinte três mil e

oitocentos reais), para a prestação parcelada do serviço de publicações legais

obrigatórias, para atender os interesses da Metrobus, objeto desta dispensa.

Face ao disposto no art. Art. 29, II da Lei 13.303/16 e Art. 33 e

34 da Lei Estadual n° 17.928/1,:, submeto o ato à autoridade superior para

ratificação e procedimentos cabíveis.

Goiânia, 05 de Maio de 2017.

Olício Lopes Vila Verde
Presidente da CPL



AJ.UAI.
CONTRATUAL PE SOCIEDADK

KD1JOKA RAÍZES 1/TDA E>*J'
í -31!

ALTERAÇÃO CONTRATUAL! Aí TKHACÍO OÊ ENOEREÇO.

G í", AN AI,AE$SE CORDEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, «anirel de Goiânia

s, portador da Cédula de Identidade ne5!4560l expedida pela SPTC/GO, et
CPF(MF) «.* 731.693.901-04, residente e domiciliada à Av, T-37 n,<í3659 Aptu. 140S
Cond - Ed. Jofio Paulo Í - SetorBueno Ooiânia-Go. CEP 7

HFCINA CÉLIA CORDEIRO R01IR1GDES
de OumhM • í,K J nu^cíiJa cm 15 de ouíubtu de i 969. li lha de Diyamr Lourtrnço
[-'"(iniíue-; e Joaníi Curdci ro Rodrigues, portat)urtí Ue C' Í , n/' Í92I"274 2" via,, tjsjH.J-U i
p«1d SPTC/OO e CFP n «7 '^58.yOi-06 dpmiciiiada nesta capitai á Av TO7

Apto !408C'ond- hd Jofto Paulo l-S«lor Buwo Uon»ia-(ií> i':n> ^i.^JO 025

Os Sócios «cima qualificados, proprietários da
LTDA - EPP. inscriía no CNPJ, (MF)
ruw U2-A n* 110 Qt
cóiiumo devidamente t

seiiif « foto n.»
-Go. CEP 73,093-220, com

PD! despacho de

.u:i a Rua 133 A n.124 Qd f-"45A, Í i.



l i i

í ONSOI.IDAÇÃO OMRATOSiH IAMM KMFMKSA

MIITORA RAÍZES 1/TDA - M»l»
H..8SO.OS2/0001-30

( , l \  Al AKSSF COKIÍI . IKO, brasileiro, solteiro, empresário, nyíura de Goiânia -
GO, n.i^cidu aos ?.7;<M;\W2, t i l l io Jc JUA< AJUe^c Lufes c Regina Célia Cordeiro

• pnruid..: d.-) i .Mula de identidade n^S145601 expedida pela SP TC/GO, c
í J - H M l j n." 73l .<>93,901-04. residente e domicilLJa j A\ - •" n." 3659 Apto Mns

Io i':<uio l - N r M i - f Hu«nn ( ío iar f ia -» K J í h P 74.2 iu-0^

U K G I N A Cí LIA rOkt tKIKO KOUHICUES. traMlciru. sulu-.ra, empresária, naiurul
l >..iria - GO nascul.-i rm t s dt- omubro «ir I9M>. l i lha de Oivjtno

rdciro Rodr ignc^ . portadora Jí* C' 1. n." I '?2I274 2* via.
pclj S J ' I C ( i i ; e (TF " 497 • • - : < sui-06 dornuil imla ncsia capjtal á Av. 1-37 n.°
! 9 \pd». i - l 08 ( \« id Ed Jo;io F.iulo l Seior Bueno GoiÔnia-Oo. CEP 74.230-025

.JCJi iK! qualificado», proprietários da empina KDirOUA HAi/,l".s
LTI>A - tPP. Ínsula no f NP.' (MF.t sob n,°ió X«0.0>: OtHH -."HO, com Stídc e foro na

' n." 124 QD.F-lxA l/l .li-; Scior Sol, OoiAii ia Oo í HP 74.093-220. E im
contrato cievidíimentr arquivatin nxi .KK^i-Xi sen n " ^MK \8 p«>r de*jp*;ho de

• IÍX/20

( I AUSUL A PRIMEIRA - D A DENOMINAÇÃO SOCIAl

. H nnina^iV -.«xiaí EDITORA li \ i / T S LTDA • EPP c tem
. .• nome <Jv : ' , irr. . i . . j . i O HOJK.COM, u qual CL- y. c pelo pf t í .cni i t tr,rruni4nu>'« pela;-

. igor.

SOCIAL:t L Á I st, i \A D\ <-.K-ird;K>- com sede .- fort) .) Rua l '2 -A n.»l24 Qf). 1-41 A l I (W ficlor Sul, G.>mni:i

i/M' ?4 f « f ? ?? f i . podendn obrir f i l i a i s . Jrp '" i! i>- e cscntonos t-ni qualqur»
:

( l Al M l , A !>.!« Kl K A - DA 1)1 K Aí, AO f IMí ' IO I)A ATI V IDADE:

tdc i n u - i « ' u suas ;imuJ;iJos CITI OJ/OS'.'1^! ^, c poi tumpo iiidetcrm
podendo a qualquer morncnlo. a ctiicnn dos sojs.is. o-i poi justa ciiusa, mcdtanlc
Kií.irço de tnccrraintf jMi) -J,js j t ividadi-s , dentro d.ts di; pôs iv'As s do ÍVidigo C I M Í

O l;

• : - • „ ' .. , l • • I.

i - , i 1 t i ., • • ' < "' '' ' ' ' '

• i i j íCi í lu .U J. : • - ' í • > ' - - < L^lW ' X'.'.: i

| i j

l



i'

I [ H l ORA RAIZKS L M) \ KPP
16.8S0.052/0001-30

t I . A i : S l ' L A Q U A k T A - IK> OBJETO SÓCIA]

O Objcto Sócia! da e m p n - s i p l H i r Ã O F I M P R E S S Ã O Dt LIVROS JORNAIS
U l - V I M A S h 01 I R A S PUBLICAÇÕES PMUUDICAS, PRÓPRIA OU SOB
ENCOMI MDA l !M.'BUf

i 1 . A I I S L L A QMMA DO í UM l Al, SOCIAL:

D C.ipii;iJ Social 6 de R$ 50-000,00 (cinqiientii nu! rcai«), dividido em 50 OtXhmm|iii-n(a
m i l ) qii s i i lor nominal de RS l ,00 (um real) cada. totalmente inicgrali/ado nesie
ju>, y n i muudu corrente cio p»ts, íicnn.,io assim d i < l n l n l n ! v > CHIR- n>.

SÓCIOS COT AS

<;FAN AI AFSSF CORFOKIUO 49.5»o

K K Í Í l í N A CÉLIA CORDEIRO RODRIGUES 5tnl

1 0 1 A l . 50.000

l

100

VALORES

RS 49.500,00

RS $00,00

RS 50.000.00

( i AI st i \SEXTA-DA RESPONSABILIDADE: DOS sócios:
A responsabilidade de c;ida ?òcio e restniâ . ( ( • valor de suas quotas, mas
• < , ' • , [ « . I K Í C I H solída:-Kir.;cnlt' pela imcgruh/a^a» d» ' a p i t i i t Socul. tiub ternos du ar
, i n ( l CÍ í - e . i cr : i l I O

( L Al SI I A Sí U M A DA ADMINISTRAÇÃO:

A .iílministraçâo dos noj-óeio-; socini> c;ihe ao siício. GfcAN ALAESSK ( Í > K I » I I K O
t jnc í;ir:i u^-o tia denominaçSo suciai. . i-Mn.mdo isoladamente, nos nt^ciiis de inieressc
<tn lociíd/ide h prí)ihi(U) nos «'K! os udllHIlísnadorir.s, ser vi-se ib locÍMifttle eiYi

-.na >x;nc!ku< [ . i^ -pr io ou de tcruekob, quer para prestar lVi",>,-:i colçflo, alvn.
Ia u j . ' tai>t .] Je qualquer ulo d:i mesma nulureza, com riscos paiu a

í-t..hrc pena ilí1 nuhdf lde dí-»s m^^míis. K-m cnnio adquirir. ;tlien»r ou onffrar
e K- . eís c un.'ivi' w. cm suas i l c ( | í > L M-.uf-. n SÓCÍO administratUir

preferencialmente :i iortnn í-^i;ihelecida 110 í ' vi» Ar! l (P 2 do Código C ív i j
•

HAi/ .rs L T D A

• . . . ' , • S n / • f a i t f c ) e « A j i à v t d o M 't'!ii.'
t ; l > , 1 l • . . . . ' . - Í J l l l ! ' ' - W -^ k , Tl

- , ] , - ! . | - , • • . L S t H • - l (itHI '-.--.U-i.f '

i



16.880.052/0001-30

C LU M;i,A O I T A V A - DO ! N( KKRAMEN l O 1>O f XI- K< U IO SOCIAL:

A "; ! J C uc/.enibio du cada ano será levantado bai.in^o pat runoni . t i gerai da SOiicdiidj f,
os kicros ou prejuízo*; apm.idus ---.cr»» distribuídos emrrí os coiKta;;, na proporção das
qu^las sov. i

( l A l M LANONA-1>ATRANSI'ERENCIA I>K Ol OI AS :

IprOCO di!Viu> dv- p t t r v i i - i H . !.í pani aquisiV&J ti t
,;dt um.- v: As .juotas «Ra p^den* -ier teduiiis ou tiurrjfcridas a

:m n expresso const:ntimento du O u t i o sótio, ;i quem ííca usscgurado, em
í de de cot u t recos, o d t r c í i i í de pré r ' „ • . ! • 'v s , t > , i t , i :i su.i ,u!qutn~ia iit t uni n

d;i ! «T.

CLÁl.Slí A D í : C I M A f ) A S R K I I U A D A S :

A l i i i i l u de pjó-iuboiv os sócios administradores í.n.Vi ju- , :i uma reiira<Lt ir,cns:tl
convencionada i i v r ^ r u t n í t . observando regras gernis e a !epislav:-*^ tfue rt-^utu a uunr; i •

( LM M l A IJFX IMA PRIMEIRA UOCONSKLIIO HS< A L :

iça . • -u -c i íU) ijiu.' 11 sot-icdadc não tenha comelho

< ( . M si LA DÉCIMA SI f i l . N D A I)A DISSOLL>(.'ÃO líA S

•• \ d^S í ' i \ t ' i ! no-; ^a-,0-, previsto^ f tu t , t: <>» p>r Jt-í isíd unâr«nip di^-
ai -J c !:.ucí. i t i i c n i u , ou í iHCídivf to de u s : i .. os Acarfio o*, seus herdeiro;

encí4i-r( ' prw t i 1 .u'' acervo de seus i .1 ••» • • •'" ••- s ^!i "uni prazo de 9U
di. is t i-mtyíios d.i dnta do cvcnio, na» impli^indo, p^murtto nu dissaluv^io dti

. aplicaiuiu, ctn cada ta^o, •> que t - i , . • !< gi laçâo \, no cas\ de
. i , i ( . i c ^ > e de vcndiut • ) • » |u<>' : ts por p-irlc do-' licrdein.;-,. obedeccní aos crilêno-:
pivcsiabe tecidos na c iáus i ] ] ; t 9J ÍHOIHÍ) deste contraio.

t LÃt;slLA l » f r ' t IMA l r .WLIKA I > A S DMISSÕFS:

. >>uaío K«rã r.--yHÍ,.!mc!il:t.í. í !>! , i . . . i
•. . ' a a í ' , fu-andn aleito M foro dc^Ul cidade ;;,ua ' i i i n n u qtulqucí demanda

, • ! • • rnle conirato renunciando-w; a . parles -H .luaicj.;^ (mi r e . scjíi quul
';-crr.

:Í: Ccn l - ' t K A K > ! / ! S ! l h ', Ml s«v ;-' .« -í

' .c.; ; • . • • • . • > . . ! . , ;• M-s . i rmv ' 1-3 -.hjíHtlr SCjítirjr!
aalon,.j; h • • • l ofci



EDITORA RAÍZES I.TUA K l » l »
I6.8KO.OS2/UOOI-.M)

í l AUSULA DKCIMA OUAKFA
A l (MINISTRADOKES:

DESEMPEDIMENTO DOS

% Administradores J<v i -b pena tia l d que n.ío CM-IU HR ursos cm quatbqucr dos
• previstos em Lcgistaçito ou restrições Ic^fus que posso impedi-lo de exercet

, d»1

F. p<»r estarem assim jusios c contratados, as^t
(un>a) via.

n prescuic insírunienlo cm 01

, Í>O 22 d f outubro de 2015

RKCINA TI-UJA <ORDEIRO

.ItilHíiL ., i l - ' - - !• u ,«mi;kjJi' 11.1 JtllH.i í

i . " l ' ' . ! ' ' , . I) [" t" , , ' ' MH.' ^ 4 Í f [ - '.• '• r i ilip í!..' !,Cj(liríHH-' ' '

id i o -S
l . l
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SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - S1NREM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA •>'
tf f U H

NOME EMPRESARIAL

NATUREZA JURÍDICA

Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
^s&̂«~..

EDITORA RAÍZES LTDA - EPP

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)

5220312745-8

CNPJ

16.880.052/0001-30

DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

27/08/2012

b

&

DATA DE INÍCIO DE
ATIVIDADE

03/08/2012

ENDEREÇO RUA132A

NÚMERO 124 COMPLEMENTO QD F45A: LT 04; BAIRRO SETORSUL

MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÓMICA

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, PRÓPRIA OU SOB ENCOMENDA E PUBLICIDADES.

CAPITAL R$ 50.000,00
•'
•

CINQUENTA MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZAGO RS 50.000.00

CINQUENTA MIL K6AIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

-

;

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VlNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME /CPF ou CNPJ

GEAN ALAESSE CORDEIRO
731.693.901-04
REGINA CÉLIA CORDEIRO RODRIGUES

^ 497.758.801-06

PARTICIPAÇÃO (R$)

49.500,00

500.00

VÍNCULO

SÓCIO

SÓCIO

ADMNISTRADOR

Administrador

TÉRMINO DO MANDATO

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

ADMINISTRADOR NOMEADO /TÉRMINO DO MANDATO

NOME

GEAN ALAESSE CORDEIRO

JOSÉ ALLAEE5SE LOPES

CPF TÉRMINO DO MANDATO

731.693 901-04 XXXXXXXXXXXXXX

267.974.701-10 XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA

ATO

13/11/2015

ALTERAÇÃO

EVENTO(S) ALTERAÇÃO DE DADOS (ÊXCETO NOME EMPRESARIAL)

NÚMERO 52151650845

SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO

STATUS XXXXXXXXXXXXXX

cortinua Página: 1 / 2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA
continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL EDITORA RAÍZES LTDA - EPP

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

/O. „ O\E (Sede)

5220312745-8

CNPJ [,ò

\-í v
\<S.

16.880.052/0001-30 VCU

N 'O

"̂ 1vl
fc/

O y
J?

Assinatura inválida A Ã
Dlailally «ignucl b, PAULA f.Ulií.S LOBO VELOSO^B»9007666ai(M
OÍIí 201 f 03.03 11 D1. l i UNI
Rsaaon Aulendcíiçflo dfi Ci/rlur.li) Simplificada ^^ ,
LoealKin- Gaíma - GO
Protocolo: 17998349J Cliave iJs segurança : inBHD

fy& ^ í x •
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

^aov6'/ SECRETARIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida para

GSAN ALAESSE CORDEIRO, 73169390104

Goiana. 3 de Março da 2017

Página: 21 2
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({((((«(CfffCCCC M
METROBUS

PROCESSO: 2017000447
INTERESSADO: SECRETARIA GERAL
ASSUNTO: DISPENSA DE LIC1TAÇÃ

DESPACHO N." 080/17-PRES. - Tendo em vista o que consta
nos autos, que tratam de prestação de serviços de publicações legais obrigatórias, o Diretor
Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n9 012/2017, bem como
autoriza a contratação da empresa EDITORA RAÍZES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n"
16.880.052/001-30, no valor de R$ 23.800,00 (Vinte e três mil, oitocentos rei

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
TRANSPORTE COLETIVO S/A, FM GOIÂNIA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE MA1C

.

Marlius Braga flliachado
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



METROBUS
Transporte Colelivo s'A

DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2017000447 Contrato 028/17. Assinaturas

: 080/17 DATA: 12/05/17

Senhora Secretária,

i

Em conformidade com Regrnniento de Rotinas definido no âmbito da

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

do presente para encaminhar o Contrato n° 027/17 a ser firmado com EDITORA RAÍZES

LTDA - EPP, oriundo da Dispensa de Licitação n" 012/2017 realizada nos termos da Lei nQ

13.303/16, para ^-incita 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 Su, mor.

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

instrumento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e

arquivamento.

Atenciosamente,

Lúefo ANTÓNIO AR^NTES
Assessor De Controladoria

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S/A - Rua Patriaiva, 299, Vil,! Regina -CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-maii comrnladoriafliTK-trobus.go.gov.br



METROBUS
transporte Coletivo SíA

CONTRATO N" 028/17

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
E EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sedo à Rua Patriarca, ny 299, Vila Regina, nesta
i ípiU!, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de
CONTRATANTE, representada pelo Diretor-Prosidente, MARLIUS BRAGA MACHADO, RG
1.404.934 SSP/GO, CPF/MF n" 307.798.551-91; Diretor de Gestão, RICARDO LUIZ JAYME, RG rf
1141434 SESP/GO, CPF n° 307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e domiciliados em
!.,c:,i >-GOe;

COM RATADA:

EDí I'ORA RAÍZES LTDA - EPP, com sede à Rua 132-A, n° 124, Qd. F45-A, Lt. 04, Setor Sul, Goiânia-
GO, LHP 74.093-220, inscrita no CNPJ/MF sob o n'-' 16.880.052/0001-30, legalmente representada pelo
seu sócio administrador Sr. GEAN ALAESSE CORDEIRO, brasileiro, empresário, solteiro, portador
da C.I. 5145601 expedida pela SPTC - GO., e CPF 731.693.901-04, residente e domiciliado a Av. T-37,
n°. 3659, Apt°. 1408 - Cond. Ed. João Paulo I - Setor Bueno - Goiânia-GO., CEP 74.230-025.

Tem j u M n e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, conforme cláusulas e com
si';?,. , •

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAI
O premente contrato vincula-se ao Processo n° 2016000447, Dispensa de Licitação n° 012/2017, a
Proposta apresentada e as determinações da Lei Federal n.-' 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, na
Lei Fstddual n". 17.928, de 27 de de/embro de 2012 e Lei Estadual n* 17.928 de 27 de dezembro de
2012 c Lei Estadual 17.257/11.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a prestar à METROBUS, Serviço de Publicações de Atos
Oficiais.

Especificação Qtde {cm x coluna)

Publicações oficiais em jornal Diário 1.700Cm/Col.

Regional de Grande Circulação

VI. Unitário (R$) Cm/Col. VI. Total (R$)

R$ 14,00 23.800,00
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

O presente Contrato, em atenção ao termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16, sua fiscalização será

acompanhada peia Servidora Surama Borges Hilário;"ou quem for designado pelo titular desta pasta
por instrumento que o substitua.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

O objeto deste contrato deverá ser prestado de acordo com os itens previstos no processo ng

2017000447 e necessidade da CONTRATANTE.
W

Parágrafo Primeiro - Os serviços a serem executados parceladamente, refere-se a Publicações legais/

obrigatórias em Jornal de grande circulação, de interesse da Metrobus, por um período de 12 meses,

com previsão de 1.700 cm x coluna, e de conformidade com a legislação em vigor.

Parágrafo Segundo- Da Especificação dos Serviços

• Os serviços a serem executados parceladamente, referem-se à publicações em jornal diário

regional de grande circulação, tais como: balanços, avisos, convocações, editais de praça e

leilão, editais judiciais, erratas e outros de interesse da Metrobus, de conformidade com a

legislação em vigor.

• A Autorização de Divulgação acima mencionada corresponde à Ordem de Prestação de

Serviços.
;

• Os serviços deverão ser prestados observando-se a fidelidade ao texto encaminhado pela

Secretaria-Geral da Metrobus.'

• Em caso de equívoco ou erro na publicação, devera ser feita a correção, respondendo a

£ CONTRATADA por danos de qualquer natureza que venha a sofrer a CONTRATANTE, em

razão da ação ou omissão.

Parágrafo Terceiro - Do quantitativo dejntbjjaições

• O quantitativo de publicações será definido de acordo com a necessidade da empresa

Parágrafo Quarto - O recebimento dos serviços se dará mediante atestado a ser firmado pela titular

da Secretaria-geral da Metrobus no verso da Nota Fiscal correspondente.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da Lei

13.303/16.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DÁ CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A CONTRATANTE obriga-se:

• Cumprir fielmente o contrato;
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• Crestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitadas pela
CONTRATADA, pertinente ao objeto do contrato;

Zelar pelo bom andamento da pretendida contratação, dirimindo duvidas porventura

existentes;

• Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista em contrato;

. Relacionar-se com a CONTRATADA através do servidor designado pela CONTRATANTE,

Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,

verificando os aspectos quant i ta t ivos e qual i ta t ivos, anotando em registro próprio as falhas

detectadas comunicando à CONTRATADA as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério,

exijam medidas saneadoras;

• A açao ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará

cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA, pelo perfeito cumprimento das

obrigações estipuladas, nem quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades

constatadas. f

A CONTRATADA obriga-se a:

• Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de

Referência e no Instrumento Contratual;

• Manter todas as condições de habitação durante o prazo de vigência do contrato;

• Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos de legislação

vigente, prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes no Termo de

Referência;

• Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alocados na execução dos serviços,

arcando com todos os custos, salários, transporte, refeição, verbas legais, trabalhistas,

fundiárias ou de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente.

• Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto do contrato quanto à

necessidade de acatar orientações do representante da CONTRATANTE.

• Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das medidas

cabíveis;

• E vedado, à CONTRATA, transferir, no todo ou em pnrte, as obrigações do contrato, sem

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CtÁUSULA SEXTA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA prestará o serviço de acordo com a Ordem de Serviço discriminado na Cláifsula

Quarta, pelo valor total de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), inclusos todos os encaraos,
T\
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inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Serviço a CONTRATADA providenciará a publicação 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, com a

apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pela
titular da Secretaria-geral.

Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-

corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira

responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as
características do serviço e consignar os números do(a):

• /') Processo Administrativo que abrande a relação contratual;,.f,m....+. ...................... - ............ -.,- ....... ,.-- .......... ..f...... ........ ,....,..*o.....*.,.... ..... .•&.,..,..,,.,.., ..... ...*..*....,*...,'., f

de estar acompanhada de:

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

de Serviço;

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 CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em
desacordo com o disposto no Contrato. Se após o recebimento provisório constatar que o serviço foi

executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a

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

que seja sanada a situação.

Parágrafo Sexto - Caso a CONTRATADA seja optante peio Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverí

apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na rpnte d<
tributtv, r contribuições, conforme legislação em vigor.
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Parágrafo Sétimo - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são

inegociáveis.

Parágrafo Oitavo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CtÁUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS
,

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso

orçamentado do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias,

através da Conta contábil de receitas ne 4.1.1.01.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas

previstas nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016, na Lei Estadual n53

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 nv 13.303/16; e Lei Estadual ny 17.928/12, sem prejuízo das

sanções penais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93. /W

>£
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

facul tada 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 inexecuçào contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do

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

conforme infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato

será apurado dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano,

independentemente se iniciadas ou não as Ordens de Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01
02
03
04
05
0

CORRESPONDÊNCIA
2
4
6

7
8
10

<V

o//o

"/AÍ

•
/"

"

'

sobre

sobre

sobre
sobre
sobre

subn

0

0

0

0

o
u

valor
valor
valor
valor
\r

valor

mensal
mensal
mensal
mensal
mensal
menscT

- I n

do

do
do
do
do

contrato
contrato
contrato

contrato
contrato
contrato
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Tabela 2:

ITEM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

8.

9.

IO.

n.

i ^ .

13.

14.

l

16.

17.

!

19.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de
seus Anexos, não previstos nesta ta bela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientações
da CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quant i ta t ivo de profissionais alocados na execução dos
serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se condu/a de modo inconveniente ou
não atenda às necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador,
conforme previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e
seus Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência
formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando
exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.
Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou
fracionado, ou ensejar o seu retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados
ou fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
Transferir a ou trem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência Ha CX íNTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas dirctas 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

í

3

4

5

i

6

6

6
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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 O5'(cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a

garantia contratual, nos pra/.os estipulados no presente Instrumento.

Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser aplicadas

isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela

CONTRATADA, sem prejuízo de: aV 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 Tndireta 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

adotíido as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

1 1 - 1 2 (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.
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Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei

n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do

contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

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

Federal ny 13.303/16, sempre por meio de termos aditivos.

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

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

valor inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1Q, da Lei n9 13.303/16.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes

condições (arts. 77 a 80, Lei 8.666/93):

n) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de antecedência, nos

casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei Federal nl> 8.666/93, sem que caiba

à CONTRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos XII a XVII, quando não haja culpa,

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

regular;

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

Administração Pública;

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

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

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de categoria

profissional ou insumos, visando à sua adequação aos preços de mercado, observados o interregno

mínimo de l (um) ano, após n apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir,

conforme definido no Edital, e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do

contrato, devidamente just if icada.

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

estipular o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela CONTRATADA será

adotacia para fins de repnctuação, sendo vedada a inclusão de antecipações e de benefícios nãc

previstos originariamente.
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Parágrafo Segundo - A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos,
de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

Parágrafo Terceiro - Havendo interesse das partes contratantes cm prorrogar a vigência do contrato, a

CONTRATADA deverá pleitear a repactuação dos preços anteriormente à efetivação da prorrogação

contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito, caso

ultrapasse a anualidade, o índice para o reajuste contratual será 1NPC.

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 por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso em 03 (três)vias
de igual teor, que depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Goiânia, 12 de maio de 2017.

CONTRATANTE:

'^MARLIUS BR]\GA MACHADO

Diretor-Pijcsidente

\O LUIZ JAYME

Diretor de Gestão

CONTRATADA:

RDE1RO

strador

Testemunhas:

1-

CPF:
Nome:

2-
CPF:
Nome:
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Centrais de Abastecimento de Goiás S/A -

CEASA

Processo n°:201700057000527
Espécie: Segundo Termo Aditivo do contrato 007/15
Contratante: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S.A.
Contratada: TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS - LTDA
Objeto: Prestação de Serviços de Controle Sanitário Integrado
no Combate a Pragas Urbanas.
Prazo:12 meses, a partir de 12 de maio de 2017.
Valor Global: R$ 2,681, 18 (dois mil, seiscentos e oitenta e um e
oitenta e oito centavos)
Dotação Orçamentaria: Recursos próprios da CEASA/GO.
Fundamentação Legal: Lei Federal n° 8.666/93.

Protocolo 19987

Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO: 2016000197
ASSUNTO: 1° Aditivo ao contrato de prestação de serviços n"
016/16
OBJETO: Serviço de administração de cartão alimentação
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S.A
CONTRATADA: Green Cards S/A refeições comercio e serviços
VIGÊNCIA: até 12/05/18
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2017
NORMA LEGAL: Lei n" 8.666/93 e suas alterações
SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz Jayme -
Metrobus S/A e Carlos Alex D'Ávila de Ávila - Green Cards S/A.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

Protocolo 19867

PROCESSO: 2017000447
ASSUNTO Contrato de Prestação de Serviços n" 028/^7 ».
OBJETO: serviços de publicações de atos oficiais
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A
CONTRATADA: Editora Raizes Ltda-EPP
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: RS 23.800,00
ASSINATURA: 12/05/17
NORMA LEGAL: - Dispensa de Licitação n" 012/17-Baseado na
Lei n" 13.303/16 e suas alterações
SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz Jayme -
Metrobus e Gean Alaesse Cordeiro-Editora Raizes Ltda-ME

Marlius Braga Machado
Direlor Presidente

Protocolo 19868

PROCESSO: 2016000354
ASSUNTO: Contrato de Fornecimento n° 029/17
OBJETO: materiais para peças e acessórios para carroceria
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A
CONTRATADA: America Tintas Eirelli-EPP
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$ 27.524,50
ASSINATURA: 29/05/17
NORMA LEGAL: - Pregão Eletronico n" 007/17 -Baseado na Lei n"
13.303/16
SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz Jayme -
Metrobus e Abdon Lagares de Lima-America Tintas Eirelli-EPP

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

Protocolo 19871

SANEAGO

16° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO-EDITAL 001 DE 26 DE ABRIL DE 2013

A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, convoca os candidatos aprovados no Concurso Público destinado ao provimento de vagas no
QUADRO DE PESSOAL, abaixo relacionados, para em até 30 (trinta) dias após esta publicação, comparecer na Gerência de Planejamento de
Recursos Humanos - A-GRH, situada à Av. Fued José Sebba, n° 1245, Jardim Goiás em Goiânia, para inciar os exames admissionais. O compa-
recimento deverá ser AGENDADO por meio dos telefones: O xx 62- 3243-3592 e 3243-3208, ou pessoalmente no endereço acima mencionado. O
Candidato deverá comparecer na DATA E HORA MARCADAS, munido dos originais e respectivas cópias dos seguintes documentos: Documento
de identidade; Comprovante de escolaridade exigida para o Cargo; Título de Eleitor ou documento substituto, inclusive com comprovação do
voto na última Eleição; Certificado de Reservista ou documento substituto, para os homens; CIC (CPF); Certidão de Casamento, se for casado
(a); Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, ou maiores dependentes para fins de IRF; Caderneta de vacinação dos
filhos menores de 5 (cinco) anos; PIS, PASEP ou Certidão Negativa do PIS; Comprovante de endereço, de preferência conta de Água, referente
ao imóvel onde reside atualmente, a) Carteira de Trabalho de Previdência Social (apenas da folha de contém o número e a série); Comprovante
de inscrição no respectivo conselho de classe, conforme requisitos para o cargo; Comprovação de conta bancária (corrente) e 2 (duas) fotos
3x4 recente. Quanto à Carteira de Trabalho, somente será exigida a baixa do ultimo emprego, após conclusão dos exames admissionais, a qual
deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato.

Quant.

1

2

3

4

5

6

7

Cias.

351

352

353

354

355

356

357

Inscrição

212863

232832

155185

240461

155102

148624

177905

Nome

KILDER
MONTEIRO DE
OLIVEIRA

CLEBER BORGES
DA SILVA

LEANDRO DE
ABREU PACHECO

ELIAS EDUARDO
DE MIRANDA

ADÃO ÍRIS
RABELO

HÉBERDE
OLIVEIRA
FREITAS

JOÃO ANTÓNIO
CRUZ DE MELO

Cargo

AGENTE DE
SISTEMAS

AGENTE DE
SISTEMAS

AGENTE DE
SISTEMAS

AGENTE DE
SISTEMAS

AGENTE DE
SISTEMAS

AGENTE DE
SISTEMAS

AGENTE DE
SISTEMAS

Regional

GOIÂNIA

GOIÂNIA

GOIÂNIA

GOIÂNIA

GOIÂNIA

GOIÂNIA

GOIÂNIA

RO

3837614

4053739

3070794

4726331 -2Bvia

32025022451018

5618309

5043285

DGPC/GO

DGPC/GO

SSP/DF

DGPC/GO

SSP/GO

SSP/GO

SSP/GO
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