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Goiânia, 06 de Abril de 201 7.
De:
Para:
Assunto

Gerência de Manutenção de Frota
Diretoria de Gestão
Abertura de Processo Licitatório

Senhor Diretor,

Solicitamos autorização para abertura Emergência) de processo

licitatório, no sentido de contratar empresa especializada no fornecimento (parcelado) de

Peças para chassis (Bomba D'Água Novas e Rcmanufaturas) e (Válvulas do Pedal de

Freio Remanufaturadas), para os veículos da Frota operacional, veículos

articulados e biarticulados Volvo-B340M - DH12E, com carrocerias Neobus Mega BRT

adquirida no ano 2011 e 2014, que necessita reparos (manutenção corretiva, preditiva e

preventiva), para mante-los em condições plenas de operação da linha Eixo Anhangúera,

e suas extensões, com projeção de consumo para 90 (Noventa) dias.

Justifica-se o presente pedido, tendo em visto que o processo

licitatório ordinário de n° 2017000035, o qual se reporta aos itens idênticos ao solicitado,

não tiveram proposta valida (DESERTO) referente aos lotes 1, 2 e 4, do edital (Bomba

D'Água Nova e Remanufaturada, e Válvula do Pedal de Freio Remanufaturada), vindo

por este motivo tornar mais grave a situação caótica pela falta dos objetos.

Cumpre ainda destacar que fora estartado novo processo licitatório

regular ordinário sob o n° 2017000414.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.
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Gerente de Manutenção Frota Metrobus

Metrobus Transporte Coletivo S/A- Rua Patriarca NT299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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TERMO DE REFERÊNCIA

Fornecimento de Peças para Chassis (Bomba D'Água (Nova) e execução de
Serviço de Remanufaturamento de Bomba D'Água e Válvula do Pedal de Freio

1. DOOBJETO

1.1- Contratação de empresa especializada no fornecimento Emergência!
(parcelado) de Peças para chassis Volvo B12M 340, ano 2011/2014, Bomba
D'Água (Nova), e execução de Serviço de Remanufaturamento de Bomba
D'Água e Válvula do Pedal de Freio, dos veículos da Metrobus) para
suprimento imediato e provisional (manutenção preventiva e corretiva), da frota
operacional da Metrobus, com previsão consumo para 90 (noventa) dias,
conforme especificações abaixo:

1.1.1. Bomba D'Água Motor Volvo B-12M 340, (Nova)
1.1.2. Bomba D'Água Motor Volvo B-12M 340, (Remanufaturada);
1.1.3. Válvula do Pedal de Freio modelo knoor do Volvo B-12M 340
(Remanufaturada);

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1- O presente Termo têm por objeto definir os elementos que norteiam os
procedimentos visando a contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento
parcelado de Peças para chassis Volvo B12M 340, ano 2011/2014, Bomba
D'Água (Nova), e execução de Serviço de Remanufaturamento de Bomb
D'Água e Válvula do Pedal de Freio, dos veículos da Metrobus), par
suprimento imediato e provisional (manutenção preventiva e corretiva) da frota
operacional da Metrobus, composta por 134 ônibus, sendo 01 articulado
adquirido em 2006, 29 biarticulados e 58 articulados, adquiridos em 2011, e 46
ônibus articulados adquiridos em 2014.

2.2- Esclarecemos que a contratação e necessária, visto que pela falta destes
objetos, haverá o comprometimento da manutenção periódica (preventiva e
corretiva), com a possibilidade dos veículos virem a ser paralisados por este
motivo.

2.3- Justifica-se o presente pedido, tendo em visto que o processo licitatório ordinário
de n° 2017000035, o qual se reporta aos itens idênticos ao solicitado, nãc-
tiveram proposta valida (DESERTO) referentes aos lotes 1, 2 e 4, do editai
(Bomba D'Água Nova e Remanufaturada, e Válvula do Pedal de Freio
Remanufaturada), vindo por este motivo tornar mais grave a situação caótica
pela falta dos objetos., Justifica-se ainda o presente pedido em detrimento do
cumprimento dos prazos editalícios até que seja concluído o novo processo
(icitatório sob. O n° 2017000414, referentes aos mesmos objetos.
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3. DA ESTIMATIVA E QUANTITATIVO

3.1. ESTIMATIVA DE CUSTO:

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

Lote

1

Descrição/ Especificação

Bomba D'Água Volvo B-1 2M, n° Volvo 208791 14, (nova)

Unid.

UN

Qtde

30

2
Bomba D'Água Volvo B-12M, Ano 2011 (Remanufaturada) n° Volvo
85000657 . i

SERV. 20

3
Válvula do Pedal de Freio modelo Knoor do Volvo B - 12M,
(Remanufaturada) n° Volvo 85003334

SERV. 30

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1 Constitui objeto deste T.R a contratação de empresa especializada no fornecimento
de Peças para chassis Volvo B12M 340, ano 2011/2014, Bomba D'Água (Nova), e
oxecução de Serviço de Remanufaturamento de Bomba D'Água e Válvula do Pedal de
Freio, dos veículos da Metrobus) de forma parcelada, para Suprimento Imediato e
Provisional (manutenção preventiva e corretiva) da frota operacional da Metrobus

4.2 Especificações dos Produtos:

Itens especificados no item 3.1.1 (quadro acima)

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

5.1- As (Bombas D'Água, Novas e Remanufaturadas) e (Válvulas do Pedal de
Freio Remanufaturadas), objeto do presente Termo de Referência deverão ser entregues
no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n°
299 - Vila Regina - Goiânia - CEP.: 74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 -
11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da
respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento/serviço;

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

5.2- Do Serviço de Remanufaturamento:

5.2.1- A execução dos Serviços de Remanufaturamento das Bombas D'Água e
Válvulas do Pedal de Freio, deverão ser realizados pela empresa contratada
em sua sede ou filiais mais próximas, obedecendo o prazo de entrega
estabelecido no item de número 6.1;

5.2.2- Os objetos para remanufaturamento (Bombas D'Água e Válvulas do
Pedal de Freio) deverão, ser retirados no Almoxarifado Geral da Metrobus
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Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n° 299 - Vila ~~~~
Goiânia - CEP.: 74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 - 11:30e
13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da
respectiva ordem de serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus,
que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

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

6.1- O prazo para a entrega das Peças para chassis Bomba D'Água (Nova), e
execução de Serviço de Remanufaturamento de Bomba D'Água e Válvula do Pedal de
Freio, dos veículos da Metrobus), será de até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem
de Fornecimento ou Serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que
poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

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

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

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

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

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

7.1.1. Os produtos/serviços serão recebidos Provisoriamente após entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis

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

7.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

8.1-A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências
estabelecidas neste Termo de Referência e Edital;

8.1.2. Efetuar a entrega dos produtos/serviços em perfeitas condições, no prazo
e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações
do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e
prazo de garantia/validade;

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
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n° 8.078, de 1990);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

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

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

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

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

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

10. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO

10.1- Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou
impropriedades de fabricação dos produtos novos durante o prazo no mínimo de 12 (doze)
meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota
fiscal, e de 06 (seis) meses para os serviços de remanufaturamentos;

10.2- Durante o prazo de garantia dos produtos/serviços a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas
expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do
recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico;

10.3- Caso o prazo de garantia dos produtos/serviços fornecidos pela contratada seja
maior que o estabelecido no item 10.1 deste Termo de Referência, deverá prevalecer o
maior;

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

11.1- O pagamento á CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento definitivo dos objetos contratados, com apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal que deverá ser eletrônica e atestada pelo fiscal do
contrato;

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

11.3- O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda
Nacional, Estadual e Municipal, a Previdência Social, Trabalhista e junto ao FGTS;

11.4- A nota fiscal deverá ser eletrônica, e conter o número do processo, a marca do
produto, bem como o número da ordem de fornecimento, a ser emitida de acordo com as
normas vigentes;

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

11.5.1. Cópia da Ordem de Fornecimento/Serviço, emitida pela Gerência de
Suprimentos da METROBUS, relativamente aos produtos ou serviços entregues;

11.5.2. Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estadual, do INSS e do
FGTS, devidamente atualizadas;

11.6- A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de
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apresentar os documentos solicitados nos itens anteriores, será devolvida à
e seu pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a data de sua-última
apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado no item 11.1 deste
Termo de Referência.

12. GARANTIA CONTRATUAL:

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

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

13. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

13.1- A gestão e a fiscalização da aquisição ficarão a cargo do servidor: IRON
BORGES FEITOSA, Gestor de contratos, e do Servidor ADELCIO ALVES DA SILVA
JÚNIOR, Fiscal do Contrato ou quem for designado pelo titular desta pasta por instrumento
que o substitua, conforme Artigo 67 da Lei 8666/93.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

15. ASSINATURAS

Goiânia, 04 de Abril de 2017.

Elaboração do Termo de Referência Aprovo em _ _ de 2016.

CcUimbTérnoí
ífttH
o da silva

e Metrobus
710

De Acordo:

Carimbo/Assinaíura do Solicitante

íron Borges Feitosa
Gerente de Manutenção de Frota

Metrobus

Carimbo/Assinatura - Di
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P A R E C E R n° /2017

Processo n° : 2017000035
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto ; Homologação / Adjudicação - Pregão Eletrônico n° 002/2017 - peças

para chassi Volvo B340M - DH12E e serviço de remanufaturamento
de bomba d'água e válvula de pedal de freio.

Trata-se de consulta formulada pela CPL Comissão

Permanente de Licitação, por meio da C.l n° 031/2017, de 31.03.2017, acerca do resultado

do Processo n° 2017000035, Pregão Eietrônico n° 002/2017, que tem como objeto a

Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de peças para chassi

Volvo B340M - DH12E e serviço de remanufaturamento de bomba d'água e válvula de

pedal de freio, conforme condições e i :;pedficações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Ressalta--'3 que o preço total estimado para contratação é cie

R$ 452.990,00 (quatrocentos e cinquen.a e dois mil, novicentos e noventa reais), divididos

em 04 (quatro) lotes.

Compul: undo os autos, verifica-se que o presente processo

fora submetido, inicialmente, quandi da análise do Edital e Anexos, à apreciação desta

Assessoria Jurídica, por meio do I'arecer n° 030/2017 de 20.02.2017, tendo opinado

favoravelmente ao seguimento.

Relata a CPL que a Sessão Licitatória, na modalidade e

forma, Pregão Eletrônico, tipo, men >r preço por lote, ocorreu em 24.03.2017, às 09:00

horas, através do sistema Comprasnet

Da verificação da Ata de Realização do Pregão, ultrapassada

a fase de apresentação de propostas -niciou-se a fase competitiva de lances, concluindo

que o menor lance, para o lote 03, :oi dado pela empresa JS DISTRIBUIDORA DE

PEÇAS S/A, CNPJ n° 04.185.877/002 1-80, no valor de R$ 117.267,00 (cento e dezessete

Metrobus Transporte Coletivo S/A -• RUÍI :'atriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO Cep 74 453-610
one (62)32307500
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mil, duzentos e sessenta e sete reais), sendo os lotes 01,

desertos, uma vez que não acudiram nenhum interessado.

Encerrada a fase de lances, a empresa JS DISTRIBUIDORA

DE PEÇAS S/A, ofertante do menor preço, para o lote 03, foi comunicada a enviar os

documentos habilitatórios e a proposta com o preço atualizado para o e-mail

Cpl(í<rm'trobus.go.gov.br, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Após o recebimento da Proposta e documentos habilitatórios

da empresa vencedora JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, CNPJ n° 04.185.877/0022-

80, o Pregoeiro informou aos licitantes via chat de que os documentos da empresa JS

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A atendeu ao solicitado no Edital, sendo convocada

para no prazo de 05 (cinco) dias enviar os documentos originais

Em face do encaminhamento dos documentos originais peia

empresa JS DISTRIBUIDORA DE PHÇAS S/A, esta foi declarada vencedora do lote 03.

Tendo o presente processo licitatório obtido êxito parcial na

aquisição dos produtos solicitados, o Pregoeiro declarou a empresa JS DISTRIBUIDORA

DE PEÇAS S/A, vencedora do lote 03, sendo-lhe adjudicado o objeto do referido íote, com
valor realizado de R$ 117.267,00 (cento e dezessete mil, duzentos e sessenta e sete reais).

Quanto aos lotes 01, 02 e 04, foram declarados pelo pregoeiro
desertos.

Da verificação de todas as etapas do procedimento [icitatório

em questão, percebe-se que a CPL cumpriu rigorosamente os preceitos previstos nas Leis

n" 13.303/16 e 10.520/02, dos Decretos Estaduais nQ 7.466/11 e 7.468/11, que trata da

modalidade Pregão, razão pela qual entendemos merecer ter seguimento de rotina.

Quanto à comunicação e apreciação da Controladoria-Geral
do Estado, faz-se desnecessário, uma vez que não se enquadra na obrigatoriedade do § 1°
do art. 3° da Instrução Normativa nu 031/2015 - CGE-GO.

Quanto a comunicação ao TCE-GO, dar-se-á nos termos do
art. 263, §§ 4U ao 6U do RITCE.

Ante o exposto, esta Assessoria SUGERE seja homologado
pela Presidência, a empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, vencedora do lote 03,

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
fone (62)32307500
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no valor de R$ 117.267,00 (cento e dezessete mil, duzentos elfrssctlta e sete reais); nos
termos du art. 4°, XXII, da Lei n° 10.520/02 e do art. 5°, IV e Artigo 8U, XIII, do Decreto

Estadual nu 7.468/11, bem como seja declarado deserto os lotes 01, 02 e 04.

Devendo ainda determinar quanto aos lotes declarados

desertos, a remessa dos autos à Gerência de Manutenção de Frota, para manifestar sobre:

1 - Quanto ao valor estimado descrito no Edital, se está de

conformidade com o valor atual de mercado, sendo que:

a) Caso afirmativo, repetir o certame utilizando os dados

anteriormente apurados;

b) Caso negativo, repetir o certame, formulando novo valor

estimado, através de novos orçamentos e precificação.

2 - Caso a empresa esteja sofrendo ou prestes a sofrer

prejuí/o, pela necessidade premente dos serviços, não suportando esperar o decurso do

prazo de novo certame, poderá contratar de forma direta, pelo valor estimado, devendo

apresentar as devidas justificativas sobre esta situação.

Encaminhe-se à Presidência, via Secretaria-Geral, para
decisão, e, após, caso seja acatada a sugestão ora dada, remeta-se à CQNTROLADORIA,

para as providências tendentes à formalização do Contrato Administrativo, e demais

providências subsequentes.

Após a homologação, providenciar remessa da cópia clo

Termo de Homologação à CPL, com vistas a providência de registro no sistema

Compasnet.

É o Parecer, S.M.J.

Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,

nos termos da Portaria nu 082/13, por analogia.

Goiânia-GO, 31 de março de 2017.

7

(stL
,JC-<z f" C-.- )

RAFAEL DE CASTRO JUNIpR
Assessor Jurídico

OAB/CO 23.980

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
fone (62) 32307500



MTROBUS
Tu nspoite CoiettvoS/A

Processo n° : 2017000035
Interessado ; Gerência de Manutenção de Frota
Assunto ; Homologação / Adjudicação - Pregão Eletrônico n° 002/2017 -

chassi Volvo B340M - DH12E e serviço de remanufaturamento
d'água e válvula de pedal de freio.

peças para
de bomba

DESPACHO /17-AIUR. Trata-se de consulta formulada

pela CPI - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I n° 031/2017, de 31.03.2017,

acerca do resultado do Processo n° 2017000035, Pregão Eletrônico n° 002/2017, que tem como

objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de peças para chassi

Volvo B340M - DH12E e serviço de remanufaturamento de bomba d'água e válvula de pedal de

freio, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Posto isto, ADOTO o Parecer n° >~ l 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado RAFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta

empresa.

Encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para caso acate a

sugestão ora dada, proceda a devida autorização., Após, à CONTROLADORIA para as

providências subsequentes.

ASSESSORIA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AO 31 DIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

ES*ÍTÊNIO PRIMO
ASSESSOR JURÍDICO - CHEFI:

OAB/CO 23.950

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

PREGÃO ELETRNICO N° 002/201 7

O PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 4°, Inciso XVI da Lei
Federal n° 10.520/02. e Lei n° 8.666/93, tendo em vista o PROCESSO N° 201 7000035,
oriundo da Ger. de Man. cie Frot;:;

RESOLVE:

l - Homologar o Pregão Eletrônico n° 002/16 e Adjudicar o objeto
à empresa vencedora abaixo relacionada, com base nos trabalhos realizados pela
Comissão Permanente de Licitação da Metrobus S/A.

01 -JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - lotes 03

Valoi .RS 117.267,00

li -- Determinar a afixação de cópia deste aio nc píacar desta
Empresa, para conhecimento dos interessados:

demais providências.
Ill -À Controladoria para a formalização do documento contratual e

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA. AOS 04 DIAS 00 ME-3 DE ABRIL DE 2017

Marlius Braga Machado
Dtretcr Presidente

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

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

PROCESSO N": 2017000035
INTERESSADO: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA FROTA
ASSUNTO: LICITAÇÃO DESERTA

\O Nu 05.3/17--PRES. Tendo em vista o que consta nos

autos, que trata de fornecimento parcelado de pecas para chassi Volvo B340M-DH12E e Serviço

de remamifaturamento de bomba d'agua e válvula de pedal de freio, o Diretor Presidente acata o

Parecer n° 061/17 da Assessoría Jurídica, por seus próprios fundamentos, que adota como razões

de decidir, o declara DESERTO os lotes 01, 02 e 04 do Pregão Eletrònico n° 002/17.

Encaminhe-se os autos à Gerência cie Manutenção de Frota para

manifestar sobre as questões constantes no Parecer ju r íd ico nv> 0612017, posteriormente à

Controladoria para as dem.iis providências.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS

TRANSPORTE COLETTVO S/A, EM GOIÂNIA,, AOS 03 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE

2017.

MARLIUS BkAG A MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

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

metrobus@metrobus.go.go.br / PABX: (62) 3230-7500
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2017000414 VOLUME

METROBUS

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Objeto. FORNECIMENTO OÊ PEÇAS PARA CHASSIS

Contrato Proc. Líc.:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Proposta Comercial

NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI 10/05/201? :-m1.: 054425

Objeto: BOMBA 0'ÁGUA VOLVO B12M NOVA LOTE 01

SQ.

1

1

13388 HOMBA DÁGUA DO VOLVO BI2M- 2011

Referência

VOLVO

2087911-4

Marca

DIESEL
TECHINIC

Otde

30

UN.

PÇ

Preço UnJL

3,980,00

Preço Total

119,400.00

Preço Total: 119 400 00

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

COND PAG 30 DIAS

N" Processo: 2017000416

Procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16

Ao; cuidados de

. / Gerência de Suprimentos/ Empresa METROBU5 Transporte Coletivo S/A

/Empiesa: _

Aguardamos retorno do orçamento com a mator brf\,idad° possível Cumpre-nos observar que o orçamento deverá:

* Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(i) produtn fs);
' Constar prazo(s) e rorfiin(s) de pagamento;
" Constai telefone<s), endereço e número do CNF'I da empresa;
* Eotor em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
" Estar datado e assinado.
' Carimbo do assinante.

Diluídas e retomo,
Fone/fax; (62) 3597-5101

E-Mail; s.LmrimentOSjnri!£!iiilxiS.fg_rr..br

r21.262.976/0001-d2>
NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA- HE
RODOVIA GO 522 KM l NR 500A

Rural CEP: 76.630-000

(TABERAl-GO J

Desde já, agradecemos a presle;a e .itenç*

25/04/201 l j/C



RELAÇÃO DE PEÇAS no. 8408943

No.PEDIDO: 0509084

Peça Descrição

BOMBA DE ARBEFECIM

Qtde. Qtde. Preço Valor
Atendida Pedida Unitário Produto

0,0 30,0 5.475,04' 164.251,20

ICMS Valor Valor ICMS
ST Desconto Liquido %

161.251,20

0,00

0,00

O,00 164.251,20 4,00

0,00 164.251,20

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

(") P - Desconto Promocional

E - Desconto Especial

PAG : 1



ORÇAMENTO

No. 0509084

Lapònia

Lapònia Sudeste Ltda.
Rodovia Anhaguera, Km 306 S/N
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP

,

*. -.-v . ,'-

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 04.422.548/0002-61

rí^/V^ <>*/£/
'

J
CLIENTE

9030 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A CGC/CPF : 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299

54425
VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA GO

1
" Número chassi Tipo:

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

,

Data Pedido No. Pedido Entrada Prevista

2/05/17 0509084 2/05/17
\e No : 62)297.1201

Ref . . :
J

VEÍCULO

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veículo

J

Saída Prevista Emissão orçamento Prazo Pagamento

2/05/17 16:09:13h 201AVista
j

f \S CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 8408943 164.251,20

DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST

0,00
0,00

SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

i

TOTAL DO ORÇAMENTO

l

Responsável

v

s

164.251,20

J

Doe. Identidade

Assinatura

v

1
J

Após 12/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



No.PEDIDO: 0526704

Peça

20679114

Descrição

BOMBA DE ARREFECIM

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4068025

Qtde. Qtde. Preço
Atendida Pedida Unitário

Valor
Produto

ICMS Valor
ST Desconto

Valor
Liquido

ICMS
%

0 ,0 30,0 5.66e,ti7 170.000,10

0,00 0,00

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

. (*] P - Desconto Promocional

E - Desconto Especial

PAG : 1



ORÇAMENTO

No. 0526704

CONCESSIONÁRIA

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

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

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

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

ENTREGAR

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No : (62) 3230-7500

R e f . . :

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

Tipo:
Tipo:
Tipo:

VEICULO

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veiculo

Data Pedido

15/05/17

No. Pedido

0526704

Entrada Prevista

15/05/17

Saída Prevista Emissão orçamento

15/05/17 14:27:45h

Prazo Pagamento

02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4068025
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

170.000,10
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 170.000,10

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 25/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



_ 1B Mapa de Cotação
mjnm

—00 METROBUS TRANSPORTE COLETVO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Emergência: 0110/2017
Transporte Coteilvo S/f Processo: Fomecedor(es):

1354 - LAPÒNIA SUDESTE LTDA

10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA

10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
UEM QTDE UN PRODUTO MÉDIA

*

LTDA - ME

VALOR

1354 10663 10731

••
1 30 PÇ BOMBA DAGUA DO VOLVO B12M - 2011 Unit. R$5.040,57 RS 5.475.04 RS 3.980,00. RS 5.666,67

Tot R$151. 217, 10 RS 16-1. 251.20 RS 119.400,00 RS 170.000,10
/

1 iii.il por Fornecedor: 5.475,04 3.980,00 5.666,67
164.251,20 119.400,00 170.000,10

Cod: 054425

Média Total das Médias por Itens: 151.217,10

AUTORIZO

Goiânia /_ /

AUTORIZO

Goiânia / /

Diretor Financeiro/Administrativo Presríente

15/05/20! 7 Pagina I de l



Proposta Comercial

NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI 10/05/201? (ml.: 054426

Objeto: BOMBA D'ÁGUA VOLVO B12M REMANUFATURADA LOTE 02

SO.

]

Produto

15854 BOMBA IVÀGUA KHMANUFATURADA
DO VOLVO B 1 2 M ANO 20 1 1 .

Referência

85000657

Mar£íi

EUROPARTS

Qtçje

20

UÈt,

UND

Preço Unit,

2,532,70

Preço Total

50,654,00

Preço Total: 50,654,00

twrvãçócs'(mais detalhes do produto (s)7caso necessário);

PEÇA RECONDICIONADA EUROPARTS
COND PAG 30 DIAS

N" Procedo: 2014000416

Procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16

- c idades de

. / Gerência de Suprimentos/ Empresa METROBUS Transporta Coletivo S/

J Empicsa:

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

' ContGr os valor (cr.) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s),
' Constar pra^o(s) c forma(s) de pagamento;
* Constar telefone(s), endereço e número do CNW da empresa;
• Estar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
' Estar datado e assinado.
' Carimbo do assinante.

25/04/201

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

E-Mail: s LI pn me n tosta metrohus.com.br

nu,262.976/OQ01-02l
NACIONAL AUTOMOTIVA ITDA-HE
ROOOVIA GO 522 KM l NR 500A

Rural CEP; 76.630-000

íTABÊRAl-GO

Desde )á, .igradecemos a presteza e

l\!i;ÍH<l l i/f



No.PEDIDO: 0509083

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 8408941
•

• ' \ '

í.

Peça Descrição

BOMBA D 'AGUA, REMA

Qtde. Qtde. Preço

Atendida Pedida Unitário

Valor

Produto

6 7 . 8 0 9 , 6 0

6 7 . 8 0 9 , 6 C

ICMS

ST

D,00

Valor

Desconto

0 , 0 0

0 ,00

Valor ICMS

Líquido %

67.809,60

67.009,60

4,00

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

P - Desconto Promocíonal

E - Desconto Especial

PAG : 1



ORÇAMENTO
No. 0509083

Lapônia
~ ' •"

Lapônia Sudeste Ltda.
Rodovia Anhaguera, Km 306 S/N
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 04.422.548/0002-61

9030 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
RUA PATRIARCA. 299

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

54426

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No: 62) 297.1201

Ref. . :

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

VEICULO

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veículo

Data Pedido

2/05/17

No. Pedido

0509083

Entrada Prevista

2/05/17

Saída Prevista Emissão orçamento

2/05/17 16:08:11 h

Prazo Pagamento

201 A Vista

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 8408941
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

67.809,60
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 67.809,60

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 12/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



No.PEDIDO: 0526703

Peça Descrição

BOMBA D ' A G U A , REMA

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4068023

Qtde. Qtde. Preço
Atendida Pedida Unitário

, 2 0 , O 3.509, 11

Valor
Produto

70 .162 ,80

7 0 . 1 8 2 , 8 0

ICMS Valor
ST Desconto

0,00

0,00

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIUA DE PECAS.

( * ) P - Desconto Promocional

E - Desconto Egpecial

oV /'/r ' '
'

/ / &/I l &/v e j-*&'.•''

Valor ICMS
Liquido %

70 .182 ,

70.182, .

PAG : 1



ORÇAMENTO

No. 0526703

CONCESSIONÁRIA

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

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

ULItN

4805 - METROBUS TRANSP. COLETIVOS S/A CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

v

>

RUA PATRIARCA N 299

VILA REGINA ENTREGAR
74 453-610 GOIÂNIA GO

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

Fone No : (62) 3230-7500

Ref . . :
J

VEÍCULO

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veículo

Data Pedido

15/05/17

No. Pedido

0526703

Entrada Prevista

15/05/17

Saída Prevista Emissão orçamento

15/05/17 14:25:03h

Prazo Pagamento

02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4068023
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

70.182,80
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 70.182,80

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 25/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



IM»
METROBUS
Transporte Cdetrvo S/A

ITEM QTDE UN

Mapa de Cotação

METROBUS TRANSPORTE COL™VO S/A CocJ-' 054426

Pedido de Compra - Emergência: 0111/2017
Processo: Fomecedor(es):

1354 - LAPÔNIA SUDESTE LTDA

10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME

10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
PRODUTO MÉDIA VALOR

1354 10663 10731

1 20 UND BOMBA D 'ÁGUA REMANUFATURADA DO VOLVO B 12 M ANO Unit. R$3.144,11 RS 3.390,48 RS 2.532,7fl': RS 3.509,14
2011. Tot. R$ 62-882, 13 RS 67.809,60 RS 50.654,00 RS 70.182,80

Total por Fornecedor: 3.390,48 2.532,70 3.509,14
67.809,60 50.654,00 70.182,80

Média Total das Médias por Itens: 62.882,13

AUTORIZO

Goiânia l /

Diretor Financeiro/Administrativo

AUTORIZO

Goiânia l / .

15/05/2017 Pagina l



Proposta Comercial

Objeto: VÁLVULA DO PEDAL, DE FREIO DO VOLVO B12M REMANUFATURADA LOTE 03

_

04. K 85. Ô 7 7/0022-80 i
J3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 5/A

eda Câmara Filho Qtf.í35 tiO? S/N
51 Parque Oeste friefuitrW

CEP; 74.375-150
* GO —J

U£L

1'LC

C .H!.: (154427

<V <-~;/-ivry«<;.'"0^"tfe S'-'v

IIKi t • : ''.i1

: (U.) 1547-5101

/



ORÇAMENTO

No. 0526818

CONCESSIONÁRIA

Suécia Veículos l.tda CGC/CPF O? 714,977/0001-04

Rod. BR 153, KM 515 L T 001
Retiro do Bosquu Acréscimo
Aparecida de Goiânia - GO

. J
CLIENTE

4805 - METROBUS TRANSP. COLETIVOS S/A CGC/CPF : 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA N 299

Fone No . (62) 3230-7500

74 453-610 GOIÂNIA GO Ro f . , :

VEÍCULO

chassi Tipo: Entrega Técnica

Tipo: Ano Veículo

Caixa de Cambio Tipo: Placa

Eixo Traseiro 1 Km.Veiculo

Eixo Traseiro 2
Data Registro

j

úata Pedido No.Pedido i Entrada Prevista Saida Prevista • Emissão orçamento Prazo Pagamento

22/05/17 0526818 22/05/17 22/05/17 9:57:16 h

~~~ ~ "

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4068307 101.065,80
DESCONTO DE PEÇAS O 00

ICMS ST OÍOO
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

1 . . .., __._ _ j

^TOTAL DO ORÇAMENTO 101.065,80

Responsável

Doe IdcntidDdt1

.

Assinatura

Apôs 1/06/17 ostu orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4068307

\\v*

No.PEDIDO: 052681 í?

Peça Duscrição
/

Qtde. Qtde. Preço Valor
Atendida Pedida Unitário ' Produto

V

Sbfesu

ICMS Valor Valor ICMS
ST Desconto Liquido %

1 ." 101 . U 6 5 . M O

PAG 1



Proposta Comercial

Objeto, VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO B12M REMANUFATURADA LOTE 03

1 7550 VÁLVULA DO PP.DAL ] ) [ ' . FKI-.IO HO
VOLVO H 12 M-KI :,MANU ;ATlJRAr>A.

BS!S'-'
850033 >1

"

ORIGINAL/
KNORR

Qicte

30

-

PEC

Lííffi

35,71

EiíccJlí&il

1 28,571 ,3C

Preço Total! 128,571.30

• :• i piiniwHiis/EmpresaXÊTROBUS Tianspwte Colrtivo

. 'os d e - • • ; - , .

1 'TJÍ t rjí» no iío orçamento rom a nw bíWlínJf [wiwd. Cumprc-noí objcjvLir qw G oro-TcTo rjp%r:ri

^tij^j prodirlo (s);

r onstói i'11'-'1 !' • ' ' • ; . í'iiii''rri;ii". núnirro díi CfPJ da cm
RODOVIA GO 522 KM l NR SODA

Zona Rural CEP: 76.630-000

L ITABERAl-GO _J

1 ^iwt

l de



Jfc

METROBUS TRANSPORTE CoSRvO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Emergência: 0112/2017
TronspC'le Cotetrvo S/A processo:

ITEM ÇTDE UN PRODUTO

1 30 PEC VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO B 12
M -REM ANU F ATURADA.

Total por Fornecedor:

Mapa de Cotação

Fomecedor(es):

10549

10663

10731

Unit
Tot

- JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

- NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME

- SUÉCIA VEÍCULOS LTDA
MÉDIA VALOR

10549 10663 10731

R$3.959,8r, RS 4.225.00 RS 4.285.71 RS 3.368.86 v
RS 118.795.70 RS126^5(I,00 RSI28.571JO RSIOI.065,80

4.225,00 4.285,71 3.368,86
126.750,00 128.571,30 101.065,80

CuJ.: 054-12

Média Total das Médias por Itens: 118.795,70

AUTORIZO

Goiânia / /

Diretor Financeiro/Administrativo

AUTORIZO

Goiânia / /

Presidente

22/05/201?
Xífci l de l
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.262.976/0001-02

Certidão n ° : 128845580 /2017
Expedição: 15/05/2017, às 15 :57 :06
Validade: 10/11/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e N A C I O N A L A U T O M O T I V A E I R E L I - M E

(MATRIZ E FILIAIS), i n s c r i t o ( a ) no CNPJ sob o n°
21 .262 .976/0001-02 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Traba lh i s t a s .
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440 , de 7 de ju lho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470 /2011 do Tr ibuna l Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cer t idão são de r e sponsab i l idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e es tão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A ace i t ação desta cert idão condiciona-se à ve r i f i cação de sua
a u t e n t i c i d a d e no po r t a l do T r i b u n a l Super ior do T raba lho na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco N a c i o n a l de Devedores T r a b a l h i s t a s cons tam os dados
necessá r ios ã i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e ju r íd icas
inadimplentes perante a Just iça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r aba lh i s t as , i nc lu s ive no conce rnen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia .



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

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 16553951

.

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA ME(ESPOLIO)

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

CNPJ
21.262.976/0001-02

NÃO CONSTA DEBITO

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l , combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

ÍNnr.405/1999-GSF,de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

doartigo29daLeinr.8.666de21 de junho de 1993.

FSEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.574.587.558 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 15 MAIO DE 2017 MORA: 15:54:52:0



15/05/2017 https://www.goi ania.go-gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.651.995-2

Prazo de Validade: até 13/06/2017

CNPJ: 21.262.976/0001-02

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 15 DE MAIO DE 2017

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

httf s://www.goiania.9o.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1



nnps://www.sirge.caixa.gov.t)r/bmpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz-22384387&VARPessoa=22384387SVARUf=GO&V...

^Uffi^^Êk m§. jtfP^Bk jt^^^m

/

CAIXA ECONÓMSCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21262976/0001-02

Razão Social: NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA ME
Endereço: ROD GO 522 / FAZ CÓRREGO BRANCO / GOIÂNIA / GO / 75370-000

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

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

Validade: 13/05/2017 a 11/06/2017

Certificação Número: 2017051306415736092868

Informação obtida em 15/05/2017, às 15:58:22.

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

n

' 2.1--*-r—- .̂ -_L_ w,-...»

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz^22384387SVARPessoa^22384387S.VARUf-GO&VARInsc... 1/1



tmissao ae z- via oe ueruaao

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME
CNPJ: 21.262.976/0001-02

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n- 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas '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 11:16:56 do dia 28/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2017.
Código de controle da certidão: E9AC.CDB1.DCD1.114D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta pn̂  Preparar página
para impressão

http://w w w. r eceita.fazenda.gov.br/Apl i cacoes/ATSPO/Ce^ 1/1
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LORENA HK ARAlttu K AMOS

: S! kAMi ;, VALAÍi&O-
• NA LÍ£

• ' FLtí 246V i, A.75 I W I A H I A GO
.

1 • ,;"

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS. flTULOS E (JGCPUMILNrOS E PROTESTOS
Ay Colii n~439 . Coii lro-CEP7S370-OUú-«onr. .ra-Oolai .Foi io. (62] 3510-1251

Oficiai Suhiiltuta lida Floios

í'116.l_OQ41_209Ç';í4907?85

AUTENTICAÇÃO
iLei n-a.935/y4 - An i" - V) oontere com o originai uou
fé Emol RS3.00 ISSQN RSO 15 Fundos 1 i?

Goianira/GO, 19 de Abri! de 2017.

XVt^o^N
,6vx-sQ V\ Carollnni Ribeiro de Moraes - Escrevente
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CONTRATO DA SOCIEDADE L TOA

t vir ssttí instrumento paríicuiar de contrato soc«'ai as cbaixo assinados

LORENA PE ARAÚJO RAMOS, brasileira, solteira, filha de José Ramos Vaiadão e de
• . icenti • OP /\Vã7'.nr Ramos pn-i-i tora do '-^ n. 428 '49.1 ?H Via SSP-GO inscrito no

' i - ; • ,'31 465.201 49 naturat cie Goiâna--GO nascida em 12/05/1986. residente é
--: 05 Ga .-'-J U (j'3 csR« ! Vila Kierea • Goianira - Goiás • CEP' 75 370-

eira, solteira, fiiha de José Ramos Vaiadão e de
.- -. oo Araújo R a m o , (..ort-artora do RG n 428M85 DGPC-GO inscrito no CPF

bl • .- < . í . ral ;:e !";.o! ãnia- 3C nascida em 29/03/1 984, residente e
(ío:r:iciiíado a Rua Santa Maria Od Área GB 3- BL B AP 304 Residencial Santa Mana
•::.or,clomi,TG Santa Rita • Goiânia - Qúiãa CEP: 7-1.436-045.

m <1e corviurr ;-n%.ordo fr»" i -•.-;: ,:. soc:eciade limitada. m adiante as cláusulas e
• • ' " . • . . -Ç

' -
Oíí rt< • iciai sc-ds inicio de atividades vigências,

cciaa ' ' • . :jirara sob a der-airuiiaí-áo socisf ne-
•' . ;r.,;̂ .L AliTOMGTiVA LIDA.

O .'ÍOPU- (anra ;i será denominadc
!

'O

•-' SI.-ÍIH i',;j ríudo».-ia GO 5P;? km 01 K :-00 A f-aienda córrego Branco
:.<.;iaf ' ; •-' '''•• £530-000 com imr/o r_-ie aiivicifide*; «stabftieoido pára o dia 25/". 0/20
»oc< . 1 aoi , tiliais iucuraais, ssoniíirio &rn qualquer parte do pais A socitít/ade se,

• n! t,: .<. pi • • . nstiumi . pó: prá^o inci.:íei!innacto,

Ct.AUSULASEG.UNDA.
"-.ifrc' r í.--; Aiivdadf1 '! - c >".'• dade-

• IO . /(-;. PECAS AUTOMOTIVAS NO ATACADO c VAREJO, ACESSÓRIOS
'NiOVOS 3-ARA VEÍCULOS AUTOMOTOflES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.

!UJsâJ£5£Í£ÍB&
.;/:.í:;.de cabwfíí a L.Oftí£i\íft DE ÁflAUJO RAMOS om (> -^-oor e

• i t . •; • ... adi i ! trar «rn suai a;:*ic:>.'(~:: e :ín.s qu^ responderão pe'a a n-itísnis
AÍ i& e paiisivar •- níe c r, \u\z e iora cieieá podendo praticar e assinar iodos os aios de

.: ri ....,.•, •• ítrií;!1!':.'::!^!., fiUtoti i"EG'o o uyc do rio-rntf entprtítíaria!, vedado, no entanto
ir-jic-: sstrai '^a^ an interesse Eioci,-.;1 ou a^^mm1 obrigações soja om favor dtr

.• "• .• ' ' ,"' tii '. r:' ou de í^rcoiraa be - es i .:; :•!•&- ar eu aíiejnar bens imóveis d í?.
ff í adi ->• . " • autorí.iação de outrn • • - ••jí-Mgos 397. VI; 1,013. 1.015. 10B4.
!OQ2l

. . • -. , i . . ' i'; , \ ! ( . > i ! \ " i , 1 , - - , . , \ I ( L - - • . • : : • ( ) • • • . ! u i^-i • t i i í Inferido earquivido na Jirnuií^oroercu!de L"s!di;o .•<-.
. : . . . : . , . . . . , . • , . - . ; . . • - , . . . - i ! ' • .'d;'.-i ij".-7, o oóíiigo de seguraiif* RSZflD Ksia . - . : .

. . 1 , 1 .1 •• , • • • • • ,ssi • .• • •• '••• \• " • • . : • :•"



! • •• ' '
•• • • i sócia LORENA DE ARAÚJO RAMOS, terá mensalmente urna

reiirada fixada anualmente, obedecendo =10 limite da íi=fir:,laçáo do imposto de renda e
• • Io 3ni conirt coner.it; dos sooo^.

/"• :,' : 31 Cie dazernbro, levantar-se um balança dos, resultados onde lucros f?
preiuizos serão dis í n b u í cio s ou suportados pêlos, os sócios: proporcionalmente ao
: i tai de cada ;im Pudera também, a criv?no :.ns sócios, os lucros constituírem

• /a paia c i i-inenio do capita! sociyi.

!§£__
pitai soctal será et e R$ 200.000,00 (Ouremos Mil Reais) divididos em 200000

^Ouxentas ?/lH) quotAS, .-ir. valor de RS l .00 (Hum real) cada uma, sendo RS 100.000.00
(Cecn M j i Reais.) lotairnente integralixados pelos sócios em moeda coerente do país no
a?n ríg or.s itu cá:: da sociedade e R$ 100.000.00 í Cem Mil Reais) a ser integratizados

A • "í.OO í Vinte e Cinco M/! Reais} a cada seis meses consecutivo
, ,MI , ... 1/01/2015, e RS 25.00000 >, ' * i i s - ie e Circo Mil Reaiíi) efu

:,':nn no íVinti C ' ' ' • e 32/01/2016 e RS 25.000.00
^ o . • " • • ^ . ' ici Mil ! . . - i •,. IT\6 A rcaponí.. -v-j.--^^ de c .a d a sócio é rtsstrita ao

• •.•spor.ssíi.iriiíafvi solidariamente pela integrallzaçflo do
stal social. De acordo com artigo 105^ do nódicjo c.ivil Í003. Portanto o capital sociaí

~~, •-. • • .. buído entre <t ;,<p)cioí>.

S - •• " '• ..̂
•̂  ' BSponsafailfcíade df r;.ads KÓCÍO é resiMU: zc valoi CÍA i.u^s, quotas, mas todos

r era i"1 • ider • alidai an - • • • a I-TÍSQ: ílizaçíí-j J-: oap.ral social, (iift i .032, CC/2G02):
-p *à<;'-

" ;-, Ç !A DÇ AR^AUJÇ> H.t.r. • •
••' "• •

1 ' • . ^ . _ _ .^> C ..... - - - . - • .- . ..................... — ..... . ... ......
-<

á . .' USULA OríAVA
sxercícin tíçcai da socieciade encerra se em 31 de de^ambro de cada ano quando
. • levantado um balanço anual para fin?. societário e flssal. Após transcrito nos livros

;,nform!dade da legislação. Ficarão na sede da sociedade copias dos mesmos a
.. io dcs sócios

. . • • [i • •
leceno - • • dilai ialquer --OC'C. •.> se ' ^•~'^^-:i '.vi..ni(nijaffj sua ytividaot co!t-. c;;

, . : - j - • • ,íi< '.- sssfvel Ot.,1 infixir.rtfirin interor^-e castos
• •. > • ;ni ?•; o /aloi de : t?u« ''ic^v^ror1. será apurado e liquidado con;

na siiuação pamrroniai da sociedade, ã data ia resolução, verificada em baiançc

iVvr/1 O me^mo prcci^oii^enír --.errt adotadc ^'vi nufotr. rasos em que a
• ..... i • • • • >lv • relação a seu sócio (art, 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

• - • - ^ O.LU.' f.,ic lioi-ujtv.-p-;-. . ' • • np -íii N'\CI(.iN-V A U I"OM(V!'i '."•'. . : ' • • M.re- 53 "0:<4()í)84-" im .''-.UMIÍO t- «rquivíuln IM Jt!-ira Co*íi erci.il do I:stad.v- ..l v

Goiôa i'u.r.í i',ili,l:ii • , • • ' . . • • ; • • - , ( • . • « , . • . , - • - ; - tinp • • • • • • , 14'1G?4lí>-"'e o código de EOpirança RÃZ«D bsi-i JO:'KÍ 1-"

:'it:;:i'i.:r; : : > - 1 . ' • ' i - < . • " . • ' . . ' • • • S i u " à n • • n
•• ..,. >



A<;, quotas san l/Klivir.iveis c.1 não poderão ser cedidas ou ÍMI aferidas a terceiros sem o
L-onsenhmenio do OLf.ro sócio, a t^iern iicd assegurado, em igualdade de condições e

. , direito de orsferéncía pa.r& a ÍA.ÍJ -iquisição s. o postas à venda, formaljzando, se
i réilizacla • . . • . , . , ( . delas <-; ait.--r-.ica'1) í. o-'t,'ati.iai aertinente (art. 1.0.56, árt. 1.057,
CC/2002)

- -i-i ^
; . • a 'H; ex r io . -á ; ) d,? sociedade, apôs as nbngaçòes cumpridas, os sócios

r eoerài . • - . - uas quotas, o património liquido.

" - fa ai' -i ir."1"1'' ?.-~. dúvidas que pôr
• rpJiciTaa no ;v9st?r-:i . - ( . . l e n t o

CL AUSyL.A.DÉCMMA. .SEG.UNDA.
. ; •'.•• ; / .. • •

. . • : , :•: ocorrei e QI.IÍ; r;áo e>tf;-
• •

CLÁUSjJLADgÇ>MA TERCEIRA,
• . • • • , . . i íira IQ j declara sob as panas da lei, de que não está impedida de exercer a
dn r: .'. ao '.íy íír.-ic^íí-íle, por ;<?.i espec-ai. ou em virtude de condenação criminal, ou

-íi-:or",(í.;; sob ' G •".•feilo^ dei • a pers que vede, ainda que temporariamente, o
• ••• • - núbtií " 'Jti o o c orirnt? íjílmient?11 d'^ pio^nnnação peita ou suborno,

concussão. pecu'alc ou contai ,™s economia popular, contra o si.stcma financeiro
nacior-a', ooníra ntn^os do? deiesa o d suncrjrfénciéi, contra as retações de conaumo, fé
pijbli >u a | •: "• -';'J !an ' . O ; - ; . § v!, CC.70021

p j 1'ri.v.ai'urr: juKu.)tí t? coníi'aiadQ%, iirrnafn o presente e rn 01 (u ma} via, os quais
assinam, de ;l r , do s 13 lima via ^.03 arqu'vn? d.n Junta Comercial do Estado de Goiás.

.
L ORE NA D£= ARAÚJ RAMOS

•. .'
/7 '

• - - .

DE ARAUJO"RAMOS

A COMERCiBl. DO HSTflflD OE G O i S

• • ' . . • • . • fcrid trqmvadund JuniaC.imcrciaJ ilc> ESULÍC i]

Ne do jviiion.,.' -l :• . : . : . - - " - o odig . ' . ^jií^riyj R><Zg!'i fr.s;.i .'6p::-. i'.

• v'i rei-T ;.





AL] Í^AÇAClCjDNIRATyA_L
ME

CNPJ N." 21.262.976/0001-02

oe íiiter ̂  itua! as abaixo a
.. buiSMO'.;'! . Gse • ida c- de

! • • • • -aúio Rr-itnos t jo t t3do>í i ..ic P'"; f; 4,"1 ! 14' \A 2 ' via SSP-GO mscrito no
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Comprovante do Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e se houver qualquer divergência, providencie junto
K: i:> i\a L-itujli^.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATRIZ

R ir AO
01-02

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ARfttTURA
20/10/2014

NOMi i MPHhS/..l-n/iL
l NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME

i n UL« no ESI ABFU-CIMUNI o <NOML OE FANTASIA)
NACIONAL AUTOMOTIVA

CÓDIGO l- DESCRIDO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIRAl
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças K acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-01 - Comercio por atacado de peças e acessórios novos paia veículos automotores
45.20-0-01 • Serviços de manutenção o reparação mecânica de veículos automotores

:.OGIGOí- ílí-M KH/ÃN DA NA~I UR!''?A UJnlOlCA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresar!

ROD GO 522
NUMERO
500 A

COMPLEMENTO
KM 1

FAZENDA CÓRREGO BRANCO :
• ' _ : , l . r •
fABERAI

IRONICC
nmcontabilidudc-@brturbo.com.br

"FONF:
) 3516-1666

.

-irrFEDERA'. i • . - • > J - F I

SITUAÇAOCADAS1RA!
AT l VA

OATA DA Sl'1 U AC AO CADASTRAL.
20/10/2014

l

Aprovfido pela Inslrucão Normativa RFB n° 1,634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 28/03/2017 às 12:01:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

,".

\ KR agradece a sua v is i ta Para inlbrniacões sobre pol í t i ca de pr ivacidade c uso, c l i q u e aqui .
. . , . <, . j .-î li.uv



15/05/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSImpnmirPapei.aspYVAKlJessoaMainz= 1

CAfAJI
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04185877/OOOl-55

Razão Social: J s DISTRIBUIDORA DE PECAS SÁ
Nome Fantasia:: s AUTO PECAS
Endereço: AV T 4 1478 QD169 LTIE SL A5i A / SETOR BUENO / GOIÂNIA / GO

/ 74230-030

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

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

Validade: 14/05/2017 a 12/06/2017

Certificação Número: 2017051401540587757107

Informação obtida em 15/05/2017, às 16:47:12.

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

httfs^/www.sifge.caixa.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSlm^^ 1/1



15/05/2017 https://w w w. goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/scceruujuuwu.asp

PflEFEITURA
"f DE GOIÂNIA Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.652.382-8

Prazo de Validade: até 13/06/2017

CNPJ: 04.185.877/0001-55

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 15 DE MAIO DE 2017

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

httf sy/www.goiania.go.gov.br/sístemas/sccer/as^sccerOOSOOwO.asp 1/1



F agiria l de l

PODER JUDICIÁRIO
JUS i 1 . "/•- DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04 .185 .877 /0001-55

Certidão n° : 128851683/2017
Expedição: 15/05/2017, às 1 6 : 4 4 : 5 7
Validade: 10/11/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e J S D I S T R I B U I D O R A D E P E C A S S / A
(MATRIZ E FILIAIS), i n sc r i to (a ) no CNPJ sob o n°

04 .185 .877 /0001 -55 , NÃO CONSTA do Banco N a c i o n a l de Devedores
Traba lh i s t a s .
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470/2011 do Tr ibunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
an te r io res à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A ace i tação desta cert idão condiciona-se à ve r i f i c ação de sua
au t en t i c idade no por ta l do T r i b u n a l Super ior do Traba lho na
In te rne t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco N a c i o n a l de Devedores T r a b a l h i s t a s c o n s t a m os dados
neces sá r io s à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i ca s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória .transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r aba lh i s tas , i nc lus ive no conce rnen t e aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s, a h o n o r á r i o s , a cus t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Minis té r io Público do
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prévia .
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
CNPJ: 04.185.877/0001-55

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n- 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n5 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:19:12 do dia 06/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2017.
Código de controle da certidão: B6A5.01C8.D684.9671
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Novy ConsulUi Prep-srar página
pára impressão

httf;//wwwjeceita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/AT^ 1/1



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

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 16554754

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A(ESPOLIO)

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

CNPJ
04.185.877/0001-55

NÃO CONSTA DEBITO

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

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

. *. #. *. *. *. *. *. *. *. #. *. #. #. %. #. *. *. S|!. *. !|t. #. *. *. *

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

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

. DE. #, #. #. *. *. #. #. #. #. *. #. #. *. *. Hf. #. #. *, *. #. #. *. *

. *. *. *. *. >(t. #. *. #. *. #. *. #. *. *. #. >K. *. *. *. *. *. *. *. *

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l, combinado com a alínea 'b1 do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666de21 dejunhodc 1993.

'SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.468.846.553 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 15 MAIO DE 2017 HORA: 16:43:49:9



ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DE 30/04/2OOS

SUÉCIA VEÍCULOS S/A. V-CL--
CNPJ/MF n° 02. 7L4.97,' '00 »J 04 ;\1RL nc 52300010802Í .. J2£

"ó1)1c--/
1 ' 'j ** X

t̂c/eSuO^
CAPITULO l

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1° • Po; trL-i-v;f.'Xí!iJ>i-,'..i'.'' tl-ií sur:it?i:!nck-: por quotas • : • • i -

5u( ia ' 'ei< ulo Ltda "oi ( institui Ia uma • •: . • n mirn .1, • ' - . - onpitjl ' • " ha l< ob

a denominação social de Suécia Veículos S /A , a q u; • • • • .1 p«k: pr<

; ta tu ti . . ela Lei n°, 6 404. de lí,/U/í0^, e pp|LT- demai? • ! > . to- K. Jeí legais que lhe

'. em aplicáveis.

Art. 2°. A Sociedade tem sede e foro n i • ida lê <\<' ' • • . 1 • «í is, ,1

. . . .v in BR 153, Km 5,8, Eíairro Alio da Gl i - í - • : ! • poden l< ibrir i

agencias, depósitot ou c-scntonos, eiv q ial< :er locali'\v\i • e i extej • . : • •

• i • • seu interesse, por deliberação e a critério da Oin

Parágrafo Único - A Coinpdntiiti mdnLtiin cts yeguint ' : Fil i

n ; FILIAL EM RIO VFRDE GO- ••• n . ' Burçifs Teiy.í-iíii

- - ' • , ijuadra 23, LoU: 01, Jard m das Mi rgandas, Ri • v-.- de 10 í;-, no

CKT-'J n0 02,714.977/0 • • , . . È r;lf-'l :

. . ' -;!o;-í53296, arq . . . do ern 17/09/1998;

o; FILIAL EM ARAGUAÍNA -TO: locaii/atlíi ú Av. Bernardo S^yàa, n 1 1.370,

Chácara li. Oi luaína TO., inscrita CNP! 02.7H.07 :

inscrição Estadual rr-1 29.062735 -; e MIRE n-'"- l- . . - . , , i , - l ;

l 1/1.7/1998;

c) FILIAL EM BRASÍLIA - DF; local., daí £AA , Norte

i isílta Df", iri'-,ci:tf! no CNPJ n1' U2.714.97V • , . . . . . ; , ( l , , , . , , . , . stadual:

07,394107.Vh., ,1 15 f NIRF n : ' 5 190 1168017, ai ad . n 06/01/1 •

d.' FILIAL E M UBERLÂNDIA - - M G ; localizada ò kr^ovia ! ' ! • 0 5 • • •

Distrito Industrial, UherliV dia • • . . iscrfta no • - 1

02.714.977/0'" :" i ; . i . ic .'ststlual PÍ:I. 7G . • • 73.Oi WS r. MIRE r, '

' ' ' ! - l ' í 7649 , arquív,-!..-;.-. e n ! f '06/200 ^

e) FILIAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA - GO ! Rodovia i

km 10, QiidUr ; CH( LoLO 0-4, rldin-j r jos- io Sen! ' • • l ».ji ! • 1912-

550, Aparec:i i . i i . i tia • • in^-nla nc CNP] ', . . . i - , ] i. • )Q

inscrição !.• lu l 11^^40.411.53y-! u N1RE n' ' • • . 0511594, a : , •

04/05/2007,

.



ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DE 30/04/2009. /

SUÉCIA VEÍCULOS S/A, C^> &\ n0 02- 714. 977/0001-04 - NIKE n'1 513QQQ10802 l

\~ - : J
Art. 3°. A companhia tem por objeto social;

a) Comércio a varejo rio veiculo:-:- o •nai.|iinu-]s automof- •--••• •-. -n barcaça o •:' l

;',:mo5, implementos e mácjuiívjs acjnoA'!!.-,, nove.;- uu usados; partes,

o cqui. • tos, ace: ióríos K complemento-.; prir-".,*;, • amaras de ji para

veículos auLomolorts JH qualquer espécie 0\, com suas parLob,

peças, acessórios e componentes; olfn-< luhi i< ant*- js »;• • axa< • < t a LIST. : cral

b) Prestação de sói v iços rneav1, cos, elétricos, de laLana > pintura em gê vil;

c) Representação comercial •= c agenciamento na vença do camin-nj. • . • •. •

ouLro^ vei' ufos (utornotores;

c!) Importação, tíxpcr^irvia <:• rcjmerctali7aç$o de veiuiíu1.- ciuLoirn.'.i rés, s u ri s

partes, peça^., acessórios^ "r-mponcnte^, pneus, óleos • orúxas nm.*i '..-?o em

geral, cm todo o tr;niiónci nacional e

e; Participação em outras sociedades, na qualidade cie sócia cul.stL-i ou .1 :ion)'ita.

Art, 4r> • i pra :o -"it- duração n,i Companhia >•• poi '.-/rripú ndeterminado l< ndc como

inicia das ai v. dados 07/04/1998.

CAPÍTULO II

CAPITAL E AÇÒES

Art. 5° O capital sodal é de F:.:S 9.016,4 ;.' DO • - i . milhões u - . • • • • rrn .

quatrocentos e quarentci e dois rodis), dividioo ^rn 9.016.442 (nove milho.-1-,, de • . • is

rnil, quatrocentas e quartnta H dua^ ) . coe1 i rdinána e nomi) attvas, n . ;

nominal de R^l.OO (hum rea l j cada âção, subscrito e .nvpqranzado esn moeda • on ite

LÍO p dl •„-, e •• e: en is

Art. 6° - Cada açno Jofá direito £í l fum) ^oto nas

Gerais.

Art, 7° O^ ncior.r.-.tíi:-.. na proporçar' a ações :]•,!•?. po&suírern, terãi • • • cftá

preferência para subscrição OH n-rAMs OÍYV-. e/oi de 'ature mobiliários • onv< rsiveis

em ações.

Parágrafo Único - O prazo para exarcício do direito de pr^fei i a ;i rá d< Q (h La]

dsas r contados n partir da data de raibhrarfio n^ ,^ta de auturizaçáú d- • pectivo

:uíii»;nto ou do competente sviso._' ^ órgão que autorizar ..-i uniissão podei.-. • npliar o

pcazo mencionado ate o dobro. >|- ' / .
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CNPJ/MFn° 02 71 !.977/0001 04 NIRE n° 5230QQ1\. 8° - Não Obstante ser assegurado aos acionlstas o direito a transmiS1

T: ó es, è (imitado a m.-ulacàc das mesmas, do fo • [un c Acio

vendar, ctider, ou cte quaiq-iyr outra formo tran^--. - . . 1 . n

í-.frijí-r seu eventual dire to <\r .uhscrevtíi nov ••'-• • . • - • • em o c.onsentmv-iiir. unânime

e uxpresso dos demais acionistas, observado ainda o direito do pm-furèuf ia em

primeiro lugar a favor dn sociedade e em segundo lug.-ir dos o (tros ftcioni ;

Parágrafo Primeiro - Caso um Acuvni !..ta desejar vend ei i transfcm ta1

ações, movera nottf iccir di"^'.; l^ i^ j sociedade a-, nist.

informando-lhes sobre j quanttd^dL1. o preçi a Forma •::>. |;:':jamento e todas ns

demai.1-- condições dessa operação, através de documento proto< .ii i?ado,

Parágrafo Segundo • A Sociedade, quando posf.rvf.i i-; í

•\ i: nist is nuLificacíov, lê • • ao exercei >u rei • n n din Lc de prui-..i in i • dt:

traUí o caput supra, nc CITIZO de 6 .• ; . •: ' . : ]} dias •. todo do rece i ' nentc :

notificação ou em maio: prcizo, a critério do Acionista notiflcanie. Docorn . - razo

í-:em que seja exercido o r j i rni to de preferencia e com a concordância unánim

.• . • :" ;:.n • r . i t d i-, as açõe poderão ei : tremente Lr-"", r- tida

CAPITULO III

ASSEMBLEIA GERAL

Art. 9.11 A AssembU1 : eral com u com p -j h? r. n n prevista em («i reunu ;

•- . . [ • . i i i i .M i -smenLe dentro dos quatro primeiro* ; > eses seguintes ao Lèrmino d-v exei ÍCH

& íal, e, extraordinariamente sempre q u • • • ^ciài

Art. 10 - A Assembleia Geral será convocada, de acorde cc>m a loi o será instalada

pelo Diretor-Presidenle ou, na sua ausência ou impedi;. ' . i ; outra Dir^tr .- .

dirigida >o m Pré; ídente es< . • • \\ . eí< - • • • lonístai iual e& l e > • e< reLário da

Mesa.

Art. 11 - Só poderão tomar pjfte na &--* eaibléia o^ríii c i acionisia: ují i ò
\ -

r r i - i r - j r i -n registi adas em -.eu nome, no livro competente, • • data de t . • • nhteia. v
f ^ V
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Parágrafo Único - O acionlsta poderá ser representado HL- Assembli , iera

procurador constituído hn menos de l ; 'urn; ano que seja aoonista, administrado' d--,

Companhia ou advogado,

Art. 12 •• A Companhia poderá ex iu i : , dent:r< to pi .. • í-.ada nc

convuaição, a enír^j.-i rle procuração na ^ede soo;, í •- . ; - - pena de não podei n

mandatário exercer o mnndrjtu, l'1»'', i ; Lambem u ;p :n i ;i . pulo r e . ' . ríod

s as limitações legais, as transferencias conversões o desdobramei tos de

CAPÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO

SEÇAO I - PARTE GERAL

Art. 13 - A admiMiyirfK,;io ria Companhia incumbe s Diretona. cujos membros seráo

por um mandato de 02 (dois) anos, podendo sei -^eleitos,

Parágrafo Primeiro - A investidura m; C:IKJO fur v j - ú i,:- L - . - I M .. .jt, •• . - . . : • • , . . . ,

Livro Jt Atas da Dirotoria, dásmâdo pelo D.IL-I.OI,

Paríigrafo Segundo - Os diretores pf i^ebecão remuneração de conforminac (- roni :r-,

normas fixadas no presente estatuto e n;-t legislação ••- goi te

Parágrafo Terceiro - A diretoria pcrmanocur-:': no cxercícií de ^uas funfj. • • • n- - 10

óí o decurso do pra^o dtj IÍT.HI nictndato, conformo o capul deste artigo, até que -

nova eleição.

SEÇAO II - A DIRETORIA

Art. 14 - A Diretoria será composta de 02 (.dois) Diretores, no mínimo, e de ai • D!

(sete/, no máximo, anoni^tr^ ou não todos residenii - m País, sendc im , - i r^tor-

PrtjjidenU; e um Diretor-Superintendento o os demais sem designação , ifica,

todo*; r-ltíitos e clestituivers. 3 qualquer tempo, !»d farnici cíd Lui t J^blu ubLaluiu social

Ar t - 15 - F cia ex,;:lu".i''.'Ti ci mpet" ncia - i - ;» Diretor-Presidente,

empresas associadas o o_píjriiiro íim ^eral, repanigÕL^ ;.iúb!..:aH foUu^n^, L-stadu.-i • •
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municipais; podendo nomear procuradores com porh- . -.- ' Adicta" •

i . '.mo caso para f i i r - • p ciflo ^ u.-r prazo det t - f , n lu

|] - Alienar, adquirir, arrendar total ou parcialiTn-:.it.'. comp >missai 01

imóveis, móveis, semoventes., veículos e Fn; Uilaçcci.. cumercrais;

III - Representai a icl lacte em todos os cn.os. ; , • convénios, <

d 'lOnLos que impliquem em responsabilidade . |ualquei espécie UL: u s do

qualquer natureza para a sociedade;

IV - Abrir, movimentar e ••ní.oiTi.ir ca • • • n .nus, <íminr, u ,-<-•; r, 1 1 , . idossar e

chequ . iotas promissórias, duplicata., letras de câmbii i ' Lulo < rédito:

Fazer depósitos, aplh ações nn-;nin.:irc)y. roccb' - • . • • lívid rte ontaf

, ir l''.ulos, bem como prestar avn. G frança e n neg n ios de intere ;e : /(

da sociedade;

V - Aprovar orçamento, planos e programas de orcfum. : atividades;

IX-cidT sobre participação rn c,dpiicil o u outras e obececidas

i escriçôe: legdiy; crij^-io, tran&formaçã ' ! : <tin 10 de órgãos de opera^ - filiais,

agência* ... uscntórios no l-';iis ou no txterior. b^m co n - r t ta r a socied idi • r

outros dn qual venha esta -i

vil Estai • noi mas gerais de ta l lade e rite . ! • . ' • > • . • • . 1 • . . • .

lesuf i í í f i i )^- , pcira constituição ou remi grà \< •:. • patnm

ap • . : - '• • - ' iri stribui ie lucro;

VIII - Estabelecer critérios o normas «sobre adr • • . e Ci^mínistraçaC' • l > . pé soai,

polir, c:\, níveis de •. "iicimeiHos e

IX - Proceder à abertura de cré< to e tomada i. financia e u Exterior e

bem .i?,sim, r i piee.te~n;."t.- da iai mtía ••

Art. 16 • Compete ao Diretor-Superintendente ex< n tn ia ,

ipi • :. de comum acordo c scb cnonLu-, o . , ante
•
-v.

substituir..!.í eventua ou Ujmpofàníj do Diretor-Presidente quando sohcil - o :on

M'^1
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:*>„.
Orlí-í íação de poderes específicos e Mini ia J':. i.'<..>durdo .-iinrKi representar d 'i-.

VEÍCULOS S/A perante D ABRAVO - Assoaóc^o brii.stleirõ CK.:-. Distribuidores Volvo >

F-T-NAÍ3RAVE - Federação Naaonat dos Veículos Autorvuii.HV:--. l irn

Ari, 17 O cargo, ^ Função y a úompei^ntvi clúi Direiores são pessoais

intransferíveis e indelegáveis a terceiro?,, acionistcis u u estranhos a sociedade, por

qualquer razão, mesmo s m caso de sucessão a qualquer t- i tulr . . ressalvados os cciíioi

de :i.^n-nr5í;ào do procuradores t? dg exercício do cargo ao Diretor-Presidentc pi? l L;

Diretor-SuperJntendente, nos Ccisus -:.1 :o i 3S imil iç • • . • • ' "t t- u idas.

Art. 18 - A Diretoria reunlr-ac-á ^cmpi'. . • ne e; arfo, «m /irtude de con o- cã Io

Diretor-Pre:,íiloiile ou u n1, carátei ef,p^.ci:il por qual tuer un: tícs [Mreiores. N. ;

do Diretor- Presidente as reuniões $<jr.:ío ^ro^TjidciL. p- l / : iret • < Superintendcn -

Parágrafo Primeiro - í ; i i . - . j ^ue se prj^--;rm mstalín - e inões -J:i Diretona • - : ,

validamente s c? deliberar, é necessária ã presença, crn primeira con-, n içãc da

;n-:iir.'M,-3 n e ^HIS inernbr r > ' . . crn oxorcic iQ. ou, í;n'i ^oquiid..! convocação u uolqui

num • o de i-iêmbror,, após expedida n o v. 3 corwocaçãc

Parágrafo Segundo • As deliberações d f; Diretoria constarão d < - riífi-- lavradas no

livro próprio e serâo tomad \-. poi maioria d^ votos.

Art . 19 Em caso de vaga por faifcimento, renúncia, u p-jr qudlquLY ouLro

m-^-^Jin-iLMiLo, ou ausericia dú Dicetoc, a DiielOMã poclorci, quà:>do [Híccs^arh:., í-s:-.fjil',ê!

o substituto, cuja gestão terminará com a cessaçã - do ripe 'urânio, ou do ,1 isència

quando de caráter temporário, OUF quandc 'Uehriilivu, com • - i • • . - . , ' do: nov. i, ; .

eleitos pRííi Assembleia Goiàl Ordinária quo seguir.

Art. 20 - E expressamente vedada ã Dirv-tocia a prática, tr.; nurriu cia Con-p-jí^iiLi, de

qualquer ato rolaLivo a negócios ou operações estranham ao obieto social, salvo se de

nteresse de sociedades de mesmo cúntjiok dd Companhia.

CAPITULO V

CONSELHO FISCAL
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Art. 21 - A Companhin iviá um Co/isc-thc Fiscal que • • • • , on á n- • . sxe

sociai- em que for instalado ..i pedido de tcionistas que r . j n r tentem no mínimo urr,

doumo íJas açoes com oireito a voto ou _nu:o poi :< to .,. . es i c r T; din Lo u

vj -i.una da lei,

Art. 22 - O Conselho Fiscal quando em funcionamento ';,-i i um!^.- i

3 (.uéb), c, fio máxima S (cmco) membros, k- u lúrnero 'ir; supleni-"

ASSÍ mhl.^.i Geral, que lhes f ixará a rumuiiLTii^o, obRii^rií:., D i unirno lâcjdl.

Art. 23 • - - membro^ do Co^dho HISC.CI), pessoa-, l^-.icaç acionislai. ou

residentes no Pais, que atendam os requisitos a irnperiime ntc- - i.-r-.iv.^Lú'.- n;-: lei, ter .

competência nela disciplinada.

CAPÍTULO VI

EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS

Art. 24 - O exercício social t^ra n duração de l (hum) ano • , - . fprin

de janeiro e termina n •• ta e um) de de^embrc : • •

Art. 25 Ao fim de cada exercício bocictl a Dinjiona í^iu elaborai as < •- , . f, ou L.

financeiras previstos em Lei, obsurvadas u s riornvis então videntes. A

pocíerá levantar tambvlm h.j i^ inços mer- M

Art. 26 - O lucro H.|L: . i • 'cicio, dDur;i't-,. . ; • nfo lida :on

191 , - ' ,t, 15 de dezembro de 1976, ; - ! . * d st.kyuinti

j'i ' ' (cmco por cento) para a constituição da Reserva Leq:il, aue t .

ívinte por cento) do capital social;

b) J -'.'" ÍUIT; por cento) oaia a di^Uibi.

c) o restante, que não for apropriado ó conta Oe resei v . s-jrá retido na con:

lucros acumulados ate que sua destiriâçào bujci ticítbtjrndo pela Assembleia Geral,

Parágrafo Único - A Assembleia i"»-' M i \ lerá Jcctarai i /idendc -• m' - . - V"'

-. balanços rneoi.ai'j.

M - '
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CNPJ/MF n° 02. 714.977/0001-04 WRF n<> 52300010802 \. 27 Prescreve ern 3 (três) anos a ação para nave- -ilivKJ^ncJos, contados

e -i que tenham sido postos ã disposição d^ n

CAPÍTULO VII

DA LIQUIDAÇÃO

Art. 28 Alem dos casos previstos em Lei, a n iei adi S< l volverá em deliberação

por unanimidade, cabendo ao Direlor-Príísideiue dn issi n--' ié'a que assnr decidir,

eleger o liquidante, ditando lhe a forma oc Mquid7 ; - . í

Art. 29 A Soe i ; nl l n l i rluçà' 'U liquidaçã • ' • • ! j ' . n ' , i • • : • . . i ;..

n-:orrr- ou incapacidade rio qualqyer Utn do . ' • on sta: i - i tos j^erÊ!nte^, à . 1

.••nt.irtu;ir;sc 5i d '.eradob polo 'Vrju ^M^r-ututo, herdeiror- ou sui <

Havendo sucessores menores ou mcapa.v--. serão representados na Sodrtlod'.1 i-olo-.-.

seus respectivos tutores ou curadorL1^-, conforme L!L;Í.';:[J:.< 10: rtlgos l

do Còirliqo ; . .

Parágrafo Primeiro - Em caso d t; morte ou incapi :idad' dei Inrada jud,. ialment .••

aciomsUi, ò '.iociedi.-ii.lu •..i.mí.iMucird LOII OS ..i tenistas i — ri^ nascentes, pcdendu os

herdeiros do "de cuju--.".. < •.jnhnunr no sociedade designando ^pp- . . ; , .

exercitar a representação em todos os aios e deliberados r< lati .M ao pi . l

Caso não seja do interesse dos sucessores do ">;• , . • . rão apui - • ' • i l a - .••

i • • • • - relai /amente . :! i tud^ t idac! ' - . • a 6e mediaiti . . . - tamento de u • ;. i i in

• , . ' iirinUi.i diai. seguinte-, i • ata do fiik- n n ito p^ra apurai • «-aloi cio

• i mio IK Utdo -t- i í i l , e pá. , • • l • • pai ila; nitínaciii.. . . . . s •

s cê: i as, vencendo-se a primeira 60 essenta) cit^i-, j;i data J.-. . - pá

serào devidamente corrigidai pela variação do Índice Ia i ; . in

• . - l ' l ívP n Q cidddi de Soo Paulo, e, ta fs ; !i ; • ;uostítut!van nt IGP-

' • 1 • - ' . ! ' ! • • pMJ l i.lll'.K-l',..l ' ' - '

Parágrafo Segundo • Nos casos de falência ou i: K rn d de acioru: t?rà<

òpuruJoL, u pagos os haveres du ac on • Li .iiingtdo, na forma prc' iríta • • p ir i.,;rafo

anterior, respeltando-se a ordem <fe cessfto da n lisposlo m

artigo 31, infra.

Parágrafo Terceiro H is hipótese: dos para rafo srttei iores ch: apuração ^

pagairitnto de rinverí- ; io< edade, i • • , .. 'ital :oi • •
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a quantidade do d ĉn.-.-. respectivas, podendo a sociedade: rnante-las

para futura venda.

parágrafo Quarto í - . t ando a sociuclouL' <:-.mí*nte

• •• rvado o direito de continuar com o negócio, i • • ifi idi

assembleia gera! ordinária do círio sí-gumve.. n presen no n^nim..-

s, conforme o .r^ppii l^rio f > d o ar in jo 206, da ... i . iu4; ' . ' .

Art. 30 - No caso de retirada ou dissiounc.ia de acioíiisie. seus haveres - :<jráo

apurados e pagos de acordo com ^s normrr-; previstas í"*-1 ^ri:.r;r. 29, supro

couber.

Art. 31 - As ações não poderão ser cedida--:. ,i qualquer t i tuso T>crm qu« sejan

ofertadas através de proposta CL.cn L . i e detalhada, nos n • • ' i | reco e co - .h •

aos ai !•• ' i i i-.t;, iK da sociecí.i •

Parágrafo Primeiro - / preferén i i mai Lãs devi . - i . . i •.

pelo acionista retirante iin nvi^o escrito com praz». d* •. „• (sessenta) dia para c

exercício da preferência.

Parágrafo Segundo Caso a prefenjn.j t p . 10 proporct.-inni i -\

exercida por algum dos acionistas, o respectivo s ild • passai . aos d< m n i /mi,.

( 2 0 ) dlLih. subsequentes ao término do prazi do para rafo anterio ! : tal

j i eferéi cia sobre o i^-ikíc total < . ! • - • tçõe tercida i • • • : ' e prazo '• n sptína: uru ou

pior LC-CJG> o1; intcsressados, restabelecendo se n<;/ i propor ;ão :i tn .«do

os montantes que vierem a acordar.

Parágrafo Terceiro Decorrido o pra, prevísti > n ' • anterior sei |tie

sido manifestada inU-Eiv::i::' ' í ( l adquirir as n ii Io n cio i ta rycil ; que

tenha sido exercitada 0 preferência parcialmrnv. no; 20 [vinte) dias j| úen e: . a

própria Sociedade terá preferência para, se p L..: r r e quiser, en . . i

condições, resgatar o saldo das ações daq.u l n !oi Isi • ' • ai te pagai i t - í - l ha err.

06;>eis) parcelas tgtmis, mensais e LI essivas, . . . ri

monetariamente pelo [ndice de var ir;:jo e í s medica^ riu u to de .'iJ..i na Capital de

São P ci u k? editado mila. FlPE/USíJ.f, nu suo fnlln, ;ubi L ' uLivdni-jiilL1 pelo l ;r v-l
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editado pela Fundação Getúho Vargas. Nesta hipõr^sf. o .:: i 1 \'> Ia '^

, • e .iôriamemc reclu. : : proporção das cições resgata

Parágrafo Quarto Uitr.j| assado o

disponível a cessão a terceiros.

dos pai ig n •: antei ré estará

Parágrafo Quinto A^ regras e prazos p revi i . . podorâi

supridas, como anuenc.a do IK-ÇOCIG co i ; a : , Lui i • e tcxji • • , isi m ata

c!u d^L-ritbléia que assim .

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 - Aos casos omissos nesle EsUiUilo serão a; li ! r as :l; • • . ••. da Lê

6,-U_M do 15 du Dezembro «.i e 1976 e de ou Ira s Leis c?" i 'igo lertirii b : n ! ' r - t ia , ..._-•
.

Goiãnia-GO. 30 de abnl rle 200$.

Ataídes de Deus Vieira Pozzi

Presidente

Souza

Secretário

,.vw>. „,„..- VHIH(AWEíl*.iM<i|-T*bail«i-CARLO&AMTOMIOOftAflAlWO

• • '•• • '

• ' ' '

DEDEUSvIEES i . " i c áou í* ii
• . - . , , ' • • , • '; MAIO Jt .

• ' • Á ' . '

L-*-̂
;

i IJ*ITX" l < -i;-i Ai • .'.iii.l _.
| .

.

AOX 3Q409

!• StRVICO HOTARIAi JHhKLAHDIA (MOf - TiiiHuc-t.ARI.OS ANIÒN1O DE ARAÚJO
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ATA DA 15a ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA

SUÉCIA VEÍCULOS S/A .JoA

A 15a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015 / O

Aos 29 de setembro de 2015, às 10:00 horas, na sede da companhia,

Rodovia BR 153, Km 515, Bairro Retiro do Bosque, Acréscimo Lote 1-A, CEP^fc
\ ÍV rfV *" *

74990-728, Aparecida de Goiânia - GO., reuniram-se em Assembleia Geral

Extraordinária todos os acionistas da SUÉCIA VEÍCULOS S.A. inscrita no

CNPJ n° 02.714.977/0001-04, e com o NIRE n° 5230001080-2, a seguir:

PRESENÇA DE ACIONISTA: DERIVA PARTICIPAÇÕES E

EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações, pessoa jurídica de direito

privado, com sede em Goiânia, estado de Goiás, à Avenida Circular, n°1192,

Loja 86, 1° Andar, Setor Pedro Ludovico, CEP 74823-020, com Estatuto Social

arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n° 52300010713, por

despacho em sessão de 01/11/2006, inscrita no CNPJ n° 08.466.818/0001-06,

doravante denominada simplesmente DERIVA, representada neste ato por

seu Diretor-Presidente Sr. Ataídes de Deus Vieira Pozzi, brasileiro, casado

por separação de bens, empresário, com domicílio à Rua Amor Perfeito, n° •*,
166, Gávea Hill l, Bairro Panorama CEP 38413-604, Uberlândia •- MG.,

portador da cédula de identidade n° MG-7.413.360-SSP/MG e CPF (MF) n° .•••-

010.317.386-22. Nos termos do seu Estatuto Social, e por aclamação dos ......
* *

presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ataídes de Deus Vieira *...,

Pozzi, convidando a mim, Divino Ribeiro-de Souza, inscrito OAB-GO 11216 e ** "

no CPF n° 310809521-87 para secretariá-los. Dando início aos trabalhos, o
Presidente determinou que fosse lida a Ordem do Dia, o que foi feito, iniciando

de imediato e transcrevendo-se a seguir; ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES

POR UNANIMIDADE:

I) NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Criação de Filial em

Niquelândia - GO: Foi proposto pelo Presidente e aprovado por unanimidade

a criação de uma Filial localizada no Acampamento Macedo, Pátio Votorantim,

Galpão 01, Zona Rural, CEP 76.420-000, Niquelândia - GO., com finalidade de

"Loja in Company"., na qual será exercida as seguintes atividades, de acordo

com a classificação nacional de atividades económica: a) Serviço de

manutenção e reparação mecânica de veículos automotores - CNAE 4520-

0/01; b) Comércio a varejo de peças e acessórios para veículos automotores -

CNAE 4530-7/03; Com a criação desta filial, o Artigo 2° do Estatuto Social em

vigor, que trata da sede e filiais, passa a seguinte redação;

"Art. 2°. A Sociedade tem sede e foro na cidade Aparecida de Goiânia,
estado do Goiás, Rodovia BR 153, Km 515, Bairro Retiro do Bosque,
Acréscimo Lote 1-A, CEP . 74990-728, inscrita no CNPJ n°

Certficoque este documento da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Nire: 52 90071845-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comerenil do Estado de Goiás. Para

vali t iar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 15/165334-8 u o código de segurança 3phrf. Esta cópia foi autenticada
digilalmenle e assinada em 13/10/2015 09:36:48 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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ATA DA 15a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

02.714.977/0001-04, Inscrição Estadual: 10.307.569-0, e registrada
o NIRE n° 5230001080-2, arquivado em 24/11/1989, podendo
filiais, agências, depósitos ou escritórios, em qualquer localidade do país
e no exterior, onde for de seu interesse, por deliberação e a critério da
Diretoria.

Parágrafo Único - A Companhia mantém as seguintes filiais:

a) FILIAL EM RIO VERDE - GO: localizada à Rua Gercina Borges
Teixeira, n° 30, Quadra 23, Lote 01, Jardim das Margaridas, CEP 75904-
601, Rio Verde - GO., inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0002-87, Inscrição
Estadual n° 10.307.781-2 e NIRE n° 52900353298, arquivado em
17/09/1998; com o mesmo objeto da matriz;

b) FILIAL EM ARAGUAÍNA - TO: localizada à Av. Bernardo Sayão, n°
1.310, Chácara n°. 02, Bairro JK, Araguaína - TO., inscrita CNPJ n°
02.714.977/0003-68, Inscrição Estadual n° 29.062735-4 e NIRE n°
17900040887, arquivado em 11/12/1998; com o mesmo objeto da
matriz;

c) FILIAL EM BRASÍLIA - DF: localizada à Rodovia BR 040, Km 05, VR
Centro Logístico, Bairro Santa Maria, CEP 72549-650, Santa Maria - DF.
inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0004-49, Inscrição Estadual:
07.394107/002-15 e NIRE n° 53900168017, arquivado em 06/01/1999;
com o mesmo objeto da matriz;

d) FILIAL EM UBERLÂNDIA - MG: localizada à Rodovia BR-050, KM-
66,2, Distrito Industrial, CEP 38402-019, Uberlândia - MG., inscrita no
CNPJ sob n°. 02.714.977/0005-20, inscrição estadual n°.
702.246273.00-88 e NIRE n° 31901487649, arquivado em 11/06/2003,
com o mesmo objeto da matriz;

e) FILIAL EM ITUMBIARA - GO: localizada à Via Expressa Múcio de
Souza Rezende, n° 4.605, Qd. 12, Lts-1/20, Bairro Santa Rita, CEP
75515-490, Itumbiara - GO., inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0007-91,
Inscrição estadual n° 10542699-7, e MIRE n° 52900641889, arquivado
em 17/07/2012, com o mesmo objeto da matriz;

f) FILIAL EM GOIÂNIA - GO - Localizada a Rua 2, esquina com Rua
Monteiro Lobato, n° 1014, Quadra Tl, Lotes l a 4, Vila Morais, CEP
74620-310, Goiânia - GO-, Inscrita no CNPJ sob n° 02.714.977/0008-72,
Inscrição Estadual n° 10594167-0, e NIRE n° 5290.068.023-0, arquivado
em 27/12/2013, na qual é exercida as seguintes atividades, de acordo
com a classificação nacional de atividades económica: a) Recapagem de
pneumáticos usados, CNAE 2212-9/00; b) Comércio a varejo de
pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE 4530-7/05; c) Comércio varejo de

peças e equipamentos, acessórios e componentes para veículos
automotores CNAE 4530-7/03; d) Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos automotores - CNAE 4520-0/04; e) Serviços
de borracharia em veículçs automotores - CNAE 4520-0/06;

Certifico que este documento da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Nire: 52 9U071ÍJ45-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Paia

validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 15/165334-8 e o código de segurança 3phrf. Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 13/10/2015 09:36:48 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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ATA DA 15a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

g) FILIAL EM PALMAS - TO - Localizada à 1012 Sul Alameda 13, n° 17;
QD. QI.K, Lotes l à 5, Bairro Plano Diretor Sul, CEP 77023-688, Palmas
TO-, Inscrita no CIMPJ sob o n°. 02.714.977/0009-53, Inscrição Estadual
n°. 249.463.683-8, e NIRE n°. 17900110192, arquivado em 20/10/2014,
com o mesmo objeto da matriz;

h) FILIAL EM NIQUELÂNDIA - GO - localizada no Acampamento
Macedo, Pátio Votorantim, Galpão 01, Zona Rural, CEP 76.420-000,
Niquelândia - GO., com finalidade de "Loja in Company"., na qual será
exercida as seguintes atividades, de acordo com a classificação nacional
de atividades económica: a) Serviço de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores - CNAE 4520-0/01; b) Comércio a
varejo de peças e acessórios para veículos automotores - CNAE 4530-
7/03;"

Leitura^ULATA: Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Assembleia

Geral Extraordinária, em seguida foi suspensa a reunião pelo tempo necessário

à lavratura desta ata que foi lida, aprovada e assinada por Ataídes de Deus

Vieira Pozzi, Presidente; e Divino Ribeiro de Souza, Secretário.

Relação de Acionistas Presença: DERIVA Participações e Empreendimentos

S.A., representada por Ataídes de Deus Vieira Pozzi e Diretor Presidente,

Alarico Assumpçao Júnior Diretor Superintendente, supra qualificados.

Declaração: Declaramos, na forma do artigo 130, parte final, da Lei
6.404/1976, na qualidade de Presidente e Secretário da presente assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da SUÉCIA VEÍCULOS S/A, que o presente
texto é transcrição integral e fiel da Ata lavrada no livro de Atas da sociedade,
pelo que firmamos à presente.

Goiânia .- GO, 29 de

de Deus Vieira Pozzi ro fuuSouza
Presidente

por VERDADEIRA a(s) firma(s) abaixo:
.̂17279) ATAIDES DE DSJS VIEIRA POZZI '

/ -\t\E SOUZA FRAUS1HO PEREIRA | Tabeliã

u, ISí-SetwOesíe - Goiânia 'GO- Fone;
-

Reconheço a aaatnalura Indicada de DIVINO RIBEIRO DE *;
SOUZA falia em minha prásença. Dou fé. 'BZBaAZ .'003Z.
Goiânia, 07 da outubro dojZOIS:

Em Ta8l° f fíT / da Verdade. <? •_? -C* •> *-
Clólilde éQÍ/laSeWdsIno Per*

Certifico que este documento da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Nire: 52 900718-15-8 , foi deferido e arquivado na Junla Comercial do Eslado de Goiás. Para

v;tlít!ar cMe documento, acessc http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 15/165334-8 e o código de segurança 3phrf. Esia cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em I.WIO/20I5 09:36:48 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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*N/CERTIFICO O REGISTRO EM^ ,,
SOB O NÚMERO:
Protocolo:

Certifico que este documento Já empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Nire: 52 90071845-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Pura

validar este documento, acesse http://www.juceg.go-gov.br/ e informo: N" do protocolo 15/165334-8 e o código do segurança 3phrf. Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em 13/10/2015 09:36:48 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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LIVRO: 2053-P FOLHA: 132

PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL
COMARCA DE UBERLÂNDIA - ESTADO DE MINAS GERAIS

Carlos Antõnio de Araújo - Fábio Araújo Filho - Márcio António de Araújo
Oficial Substituto Substituto

Av. CíSârioAlvimn0. 913 -Tel.: (34)3221-9850- Fax: (34)3221 -í>S89-CJ;H:3S400-6!)4
E-m*ll: [ibelioniloíríujo@gmÉil coni (Qcnl)

PROCURAÇÃO bastante que faz: SUÉCIA VEÍCULOS
S.A.

Saibam quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO virem que ao(s)
vinte e cinco (25) dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade e
comarca de Uberláridia/MG, em meu Cartório na Avenida Cesário Alvim, n° 913, compareceu
como outorgante SUÉCIA VEÍCULOS S.A, CNPJ n° 02.714.977/0001-04, com sede
Rodovia BR 153, s/n°; Km 515, Lote 1-A, Retiro do Bosque Acréscimo, Bairro Retiro do
Bosque, cep 74.990-728, Aparecida de Goiânia, Goiás, neste ato representada por seu sócio
ATAI0ES DE DEUS VIEIRA POZZI, brasileiro, empresário, portador da Carteira de
Identidade n° MG-7.413.360- SSP/MG, CPF n° 010.317.386-22, casado, residente e
domiciliado na Rua Amor Perfeito, n° 166 - Gávea Ilil l I, Bairro Panorama, Uberlândia,
Minas Gerais, o(a-s) presente(s) reconhecido(a-s) através dos documentos pessoais
apresentados neste ato, e por ele(a-s) foi(ram) dito que nomeia(m) e constitui(em) seu(s)
bastante(s) procurador(a-as-es) NORTON DE OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, diretor
executivo, portador da Carteira de Identidade n° 6.351.251- SSP/SP, CPF n° 008.205.868-70,
casado, residente t domiciliado na Log R-T 37 3236 Apto 19 - Edifício Tadeu Baptista,
Goiânia, Goiás, NIVALDO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, tesoureiro, portador da Carteira de
Identidade n° 674.156- SSP/GO, CPF n° 124.285.581-53, casado, residente e domiciliado na
Rua F-l, Quadra 10 - Lote 06, Bairro Conjunto Aiuanã í, Goiânia, Goiás, OSVALDO
SOLDI JÚNIOR, brasileiros, administrador, portador da Carteira de Identidade n° M-
874.026- SSP/MG, CPF n° 360.469.146-04, casado, sob o regime de comunhão parcial de
bens, residente e domiciliado na Avenida T-1 5 Quadra 592 L 2/22, apt 702, Bloco A - Ed. Ilha
Murano - Rés. Ilhas de Lourenzzo, Goiânia, Goiás, e JOSÉ PEDRO DOS SANTOS,
brasileiro, contador, portador da Carteira de Identidade n° 1923108- SSP/GO, CPF n°
508.229.421-00, casado, residente e domiciliado na Rua Benedita Preta Q. l L 1/12 S/N, apt
1203, Torre Angelirn - Residencial Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia, Goiás, com
poderes para sempre em conjunto de dois procuradores, comprar e vender mercadorias,
bens e serviços, exceto imobilizados, firmando os respectivos contratos, receber quaisquer
importâncias devidas à Outorgante, passando recibos e dando quitações, assinando toda a
correspondência da Outorgante, inclusive dando instrumento sobre títulos, autorizando
abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entregas franco de pagamentos,
protestos, e o qual mais preciso for. Representar a Outorgante perante quaisquer repartições,
assinar termos de responsabilidade, fixar remuneração c demitir empregados, contratar, fixar
condições e bases e rescindir contratos de representação comercial e de locações de móveis e
imóveis, assinar documentos contábeís e fiscais, inclusive balanços e balancetes, representar a
Outorgante em Juízo e perante quaisquer repartições públicas, inclusive paraestotais e

2" l ahi-llonatn de Nau», lEi-ni-.ii,, ,i,-
Pessoas luridl**, Títulos, Documentos p Protestos.
"nir 4 » p«uij svujj. &-- C -

::u.
A presente fotocópia corresponde com o original
Aparecida de Goiânia, 31 de maio de 2016- i50S35h
Emolumentos: R$2,92; Fundos Estaduais: RS1.14; ISSQN:

R$0,09; total: R$4, 13 274473.

Em testemunho _ da verdade

A l i n e Er lka da^ilva/- escrevente



autárquicas, apresentar e firmar declarações, promover defesas dos interesses da Outorgante,
requerer e retirar certidões, impugnar lançamentos, apresentar e assinar defesas ou
reclamações, receber citações, fazer acordos, fmnar compromissos, transigir, constituir
advogados para tratar dos interesses da Outorgante, conferindo-lhes poderes da cláusula AD-
JUD1C1A e mais os que julgar necessários, enfim, praticar tudo mais que se fizer necessário
para o melhor desempenho deste mandato, podendo substabelecer somente os poderes
específicos, para representar a Outorgante, perante qualquer repartição pública Federal,
Estadual, Municipal, FGTS e 1NSS, ficando o(s) outorgado(s) obrigado(s) à prestação de
contas quando solicitado, íendo a presente a validade por um (01) ano n contar desta data.
CERTIFICO que a qualificação dos procuradores e a(s) descrição(ões) dos(s) objeto(s) do
presente mandato foram declarado(a-s) pela OUTORGANTE, o qual se responsabiliza civil e
criminalmenle por sua veracidade. DEVE A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER
EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE
INTERESSAR. Os elementos dcclaratórios deste instrumento e fornecidos pcla(s)
piífte(s), após a assinatura são inalteráveis, eventuais corrcções somente serão levadas a
eleito mediante n lavratura de novo ato. R de como assim o disse do que dou fé, que fiz
digitar este instrumento que lhe sendo lido aceita e assina. As testemunhas foram dispensadas
nos termos do Dec. Lei 6.952, de 06/11/1.981 e dou fé. Paga as Custas no valnr, Quantidade: l
- (Código: 1458-9-J - Emolumentos: R$ 81,53; Recompe: R$ 4,89; Taxa de Fiscalização
Judiciária: R$2^fó-/R$ 113,58. conforme Lei 15,424 de 30/12/2004. Eu, Carlos António de
Araújo, Io Tabelião que a fiz digilar. Eu, Carlos António de Araújo, l3 Tabelião que a
Subscrevo^ assino km público e raso. Em test° (Sinal Púbíico) da verdade, a) ATAIDES DE

'OZZI, NADA MAIS, Fielmstffe «opiada do próprio original da qual nic
reponto e djAi te,>(iest;i cidade e comarca de Ubérlândiií ao"(s) qiwrta-feira, 25 de maio de 2016.
Eu —7.1 (plb /lA-^rT") que a digj^ei, subscrevo e assino cm público e raso.

m testernu da verdade.

<^̂ P

PODER JUDICIRIO - TJNl - Correg&doria-Geral de Justiça
1' Serviço Notanal do Uberlândia - MG

Selo de Fiscalização: ARZ93749

Código de Segurança:9449. 0921. 6500.0637
Quantidade de Atos: 1

tmol.: RS 86,42; Taxa de hscaliMçào: R$ 27,16; Total: R$ 113,58
Couulle a vald í̂e tteste Stks m siie hnpíV/s*to».ijm9-jus.bi

KKõ-ssrisassrTTi™} *w. =°=
Souza Júnior, eacrevents do 1 iq „".

/^RO<S£x4V. -^

£2,92. Fundos =:

R$0,09, total: RS.4.15. 274á7D.

—.—, da verdade

«51,14
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ATA DA 9a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E 14a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2015
SUÉCIA VEÍCULOS S/A

Aos 27 de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede da companhia, à Rodovia BR 15^3';-:
\^r' • 'fê

Krn 515, Bairro Retiro do Bosque, Acréscimo Lote 1-A, CEP 74990-728, Aparecida de'

Goiânia - GO., reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

todos os acionistas da SUÉCIA VEÍCULOS S.A, inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0001-

04, e com o NIRE n° 5230001080-2, a seguir: PRESENÇA PE ACIONISTA: DERIVA

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações, pessoa jurídica

de direito privado, com sede em Goiânia, estado de Goiás, à Avenida Circular, n°'1192,

Loja 86, 10 Andar, Setor Pedro Ludovico, CEP 74823-020, com Estatuto Sociai

arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n° 52300010713, por

despacho em sessão de 01/11/2006, inscrita no CNPJ n<> 08.466.818/0001-06,

doravante denominada simplesmente DERIVA, representada neste ato por seu

Diretor-Presidente Sr. Ataídes de Deus Vieira Pozzi, brasileiro, casado por

separação de bens, empresário, com domicílio à Rua Amor Perfeito, n° 166, Gávea Hill

l, Bairro Panorama CEP 38413-604, Uberlândia - MG., portador da cédula de

identidade n° MG-7.413.360-SSP/MG e CPF (MF) n° 010.317.386-22. Nos termos do

seu Estatuto Social, e por aclamação dos presentes, assumiu a presidência dos

trabalhos o Sr. Ataídes de Deus Vieira Pozzi, convidando a rnirn, Divino Ribeira de

Souza, inscrito OAB-GO 11216 e no CPF n° 310809521-87 para secretariá-los.

Dando início aos trabalhos, o Presidente determinou que fosse lida a Ordem do Dia, o

que foi feito, iniciando de Imediato e transcrevendo-se a seguir: ORDEM DO DIA E

DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

I) NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (1) Apreciar o balanço e

demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014

destinação do resultado do exercício: foram apresentados aos acionistas, o

balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em

31/12/2014, já de conhecimento público por publicação e circulação no Jornal "O

POLULAR" do dia 24/04/2015 e no "Diário Oficial do Estado de Goiás" do dia

24/04/2015, com exposição detalhada das demonstrações e resultado do exercício

tendo apurado lucro líquido no valor de R$ 24.776,504,19 (vinte e quatro milhões

setecentos e setenta e seis mil quinhentos e quatro reais e dezenove centavos); sendo

destinado R$ 1.239.187,00 (um milhão duzentos e trinta e nove mil cento e oitenta e

sete reais) para Reserva Legal de 5%; e R$ 235.446,00 (duzentos e trinta e cinco mil

quatrocentos e quarenta e seis reais) para Provisão Dividendos Obrigatórios de 1%;

permanecendo o saldo remanescente na conta de reservas de lucros para futura

deliberação dos acionistas, cumprindo o art, 26 do estatuto social em vigor, sendo

aprovado por unanimidade.

(2) Eleição e remuneração dos membros da Diretoria: foi proposto pelo

Presidente o preenchimento apenas dos cargos de Diretores Presidente e Diretor\\

' «'

Certifico que este documento da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Nirc: 52 30001080-2 , tbi deferido c arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para

valicar este documento, accsse http://www.juccg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 15/067043-5 c o código de segurança BXCyz. Esta cópia foi autenticada

digit.ilmcntc e assinada em 14/05/2015 14:45:42 por Paula Nunes Lobo Secretária Geral.
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/x-4 '

;
Superintendente, sem a eleição dos demais Diretores como previsto no estatuto, còrn

a manutenção dos atuais Diretores, para urn mandato de 02 (dois) anos; colocada á--'-.',

proposta, foi aprova, sendo reeleitos e mantidos nos cargos os atuais Diretores, para

OS próximos 02 (dois) anos; ficando a Diretoria composta para: Diretor Presidente.

Ataídes de Deus Vieira Pozzi, supra qualificado e, Diretor Superintendente:

Alarico Assumpçao Júnior, brasileiro, divorciado, empresário, com domicílio na

cidade de Uberlândia,-Estado de Minas Gerais, a Rua XV de Novembro, 409, 9° andar,

Ed. Silvana, Centro, CEP- 38400-214, portador da Cédula de Identidade R.G. n°

1.961.578- SSP/GO e inscrito no CPF sob o n° 212.009.396-20; cujos poderes e

atribuições constam do Estatuto Social em vigor. Completando, o Presidente propôs,

ainda, que a remuneração da Diretoria reeleita, será no montante global anual de até

R$200.000,00 (duzentos mil reais) a ser paga a título de pró-tabore aos diretores no

período de maio 2015 a abril 2017. Em discussão a matéria e submetida ã votação foi

aprovada por unanimidade. Pelo que o Presidente declarou reeleitos e empossados os

membros da Diretoria supra qualificados que ocuparão os respectivos cargos nos

próximos 02 anos, contados do período de 01/05/2015 até 30/04/2017, Foi deliberado

que não será eleito o Conselho Fiscal, conforme faculta o Estatuto Social; Com a

palavra os Diretores reeleitos, declararam, nos termos do artigo 1.011, §1°, da Lei

10.406/02 (Código Civil/2002), que não estão incursos em nenhum dos crimes

previstos em lei que os impeçam de exercer a administração companhia. Dada a

palavra ninguém quis fazer uso foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária.

II) NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Correção do endereço das

seguintes filiais: O Presidente esclareceu a necessidade de corrigir o endereço das

Filiais de Rio Verde-GO e Araguaína-TO para adequação do CEP, passando então o

endereço da Filial em Rio Verde - GO para: localizada à Rua Gercina Borges

Teixeira, n° 30, Quadra 23, Lote 01, Jardim das Margaridas, CEP 75905-420, Rio

Verde -- GO., inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0002-87, Inscrição Estadual n°

10-307.781-2 e NIRE n° 52900353298, arquivado em 17/09/1998; e, o endereço da

Filial em Araguaína - TO para: localizada à Av. Bernardo Sayão, n° 1.370, Chácara

no. 02, Bairro JK, CEP 77816-192, Arsguaína TO., inscrita CNPJ n°

02.714,977/0003-68, Inscrição Estadual n° 29.062735-4 e NIRE n° 17900040887,

arquivado em 11/12/1998; passando a Cláusula 2d do Estatuto Social em vigor a

seguinte redação:

1 Art. 2°. A Sociedade tem sede e foro na cidade Aparecida de Goiânia, estado do
Goiás, Rodovia BR 153, Km 515, Bairro Retiro do Bosque, Acréscimo Lote 1-A, CEP

74990-728, inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0001-04, Inscrição Estadual: 10.307.569-
O, e registrada sob o NIRE n° 5230001080-2, arquivado em 24/11/1989, podendo
abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios, em qualquer localidade do país e no
exterior, onde for de seu interesse, por deliberação e a critério da Diretoria.'
Parágrafo Único - A Companhia mantém as seguintes

2

Certifico que este documento da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Mire: 52 300010*0-2 . l\n detendo e arquivado na Junta Comercial do listado de Goiás. Kira

validar este documento, acesse http://www.juccg.go.gov.br/ c mtbrmi;: N" do protocolo 15/067043-5 e o código dtí segurança BXCyz. Esta cópia foi autenticada

ditotalmente e assinada em 14/05/2015 14:45:42 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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-o FILIAL EM RIO VERDE - GO: localizada à Rua Gercina Borges Teixeira, n° Tfo

Quadra 23, Lote 01, Jardim das Margaridas, CEP 75905-420, RÍQ Verde - GO.,;':

inscrita no CNPJ n° 02.714,977/0002-87, Inscrição Estadual n° 10.307.781-2 e

NIRE n° 52900353298, arquivado em 17/09/1998;

b) FILIAL EM ARAGUAÍNA - TO: localizada à Av, Bernardo Sayão, n° 1.370,

Chácara n°. 02, Bairro JK, CEP 77816-192, Araguaína - TO., inscrita CNPJ n°

02.714.977/0003-68, Inscrição Estadual n° 29.062735-4 e NIRÊ n°

17900040887, arquivado em 11/12/1998;

c) FILIAL EM BRASÍLIA - DF: localizada à Rodovia BR 040, Km 05, VR Centro

Logístico, Bairro Santa Maria, CEP 72549-650, Santa Maria - DF, inscrita no

CNPJ n° 02.714.977/0004-49, Inscrição Estadual: 07.394107/002-15 e NIRE n°

53900168017, arquivado em 06/01/1999;

d) FILIAL EM UBERLÂNDIA - MG: localizada à Rodovia BR-050, KM-66,2,

Distrito Industrial, CEP 38402-019, Uberlândia - MG-, inscrita no CNPJ sob n°.

02.714.977/0005-20, inscrição estadual n°. 702.246273.00-88 e NIRÊ n°

31901487649, arquivado em 11/06/2003;

e) FILIAL EM ITUMBIARA - GO: localizada à Via Expressa Múcio de Souza

Rezende, n° 4.605, Qd. 12, Lts-1/20, Bairro Santa Rita, CEP 75515-490,

Itumbiara - GO., inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0007-91, Inscrição estadual n°

10542699-7, e NIRE n° 52900641889, arquivado em 17/07/2012;

f) FILIAL EM GOIÂNIA - GO - Localizada a Rua 2, esquina com Rua Monteiro

Lobato, n° 1014, Quadra Tl, Lotes l a 4, Vila Morais, CEP 74620-310, Goiânia -

GO., Inscrita no CNPJ sob n° 02.714.977/0008-72, Inscrição estadual n°

10594167-0, e NIRE n° 5290.068.023-0, arquivado em 27/12/2013, na qual

será exercida as seguintes atlvldades, de acordo com a classificação nacional de

atividades económica: a) Recapagem de pneumáticos usados, CNAE 2212-9/00;

b) Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, CNAE 4530-7/05; c)

Comércio varejo de peças e equipamentos, acessórios e componentes para

veículos automotores CNAE 4530-7/03; d) Serviços de alinhamento e

balanceamento de veículos automotores - CNAE 4520-0/04; e) Serviços de

borracharla em veículos automotores - CNAE 4520-0/06;

g) FILIAL EM PALMAS - TO - Localizada à 1012 Sul Alameda 13, n° 17, QD.

QI.K, Lotes l à S, Bairro Ptano Diretor Sul, CEP 77023-688, Palmas TO., inscrita

no CNPJ n° 02.714.977/0009-53, Inscrição estadual n" 29.463.683-8, e NIRE n°

17900110192, arquivado em 20/10/2014,"

Colocada em discussão à matéria e submetida à proposta à votação, foi à mesma

aprovada por unanimidade.

(.'erMlco que este documento d;i empresa SUIiClA VHÍCULOS S/A, N ire: 52 3U(JUI()K()-2 , Ini delerido e aajimado na J unia Comercial do lislad*) de Goiás, fará

v a l i d a r este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 15/067043-5 c o códigu de segurança BXCyz, Estu cópia to i autenticada

digil ilmente e assinada em 14/05/2015 14:45:42 por Paula Nunes Lobo Secretári;) Geral,
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SUÉCIA VEÍCULOS S/A

Leitura da ATA; Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Assembleia

Ordinária e Extraordinária, em seguida foi suspensa a reunião pelo tempo necessário1^/;? ,
*̂ . Ci'

lavratura desta ata que foi lida, aprovada e assinada por Ataídes de Deus Vieira Pozzi,

Presidente; e Divino Ribeiro de Souza, Secretário.

Relação de Aclonistas Presença: DERIVA Participações e Empreendimentos S.A.,

representada por Ataídes de Deus Vieira Pozzl e DIretor Presidente, Alarico Assumpção

Júnior DIretor Superintendente, supra qualificados.

Declaração: Declaramos, na forma do artigo 130, parte final, da tei 6.404/1976, na

qualidade de Presidente e Secretário da presente assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária da SUÉCIA VEÍCULOS S/A, que o presente texto é transcrição Integral e

fiel da Ata lavrada no livro de Atas da sociedade, pelo que firmamos à presente.

Atai
Presidente

l* SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MC) - 1M»H*0: CAHUOS ANTÓNIO OE ARAÚJO
. 913 - Cimi

Reconheço por VERDADEIRA ale) firaals) abaixo:
ATAIDES"DE DEUS VIEIRA PuZÍ] U t U t l t l t U t l i t t l l l l l

VÁ' \.

Et Testo

Fernanda Porges dos Heis
E«1.:!RH(02 TFJ.::R*1,25 Total:R«,27!,

Curtifíc» que este documento da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Nire: 52 30UOIU80-2 . foi deferido e arquivado no Junta Comercial do listado de Goiás. Paru

v i i l k i a r este documento, acesso http://www.juceg.go-gov.br/ e informo: N" d<j protocolo l 5/067043-5 e o código de segurança BXCyz. Esta cópia foi autenticada
digitilmcnti; e assinada em 14/05/2015 14:45:42 por Paula Nunes Lobo - Secrelíiria Geral.

!'HIÍ 4 d e 10



CIOTILDE SOUZA FRMJS1NO PEREIRA I T a b E l i â
fiÚa'JÒ6o O* Abrou, 157 : Selot DOile - Golaila - GO • Fonr (062) 3J15-aÔ9B
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ATA DA 9a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E 14a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2015
SUÉCIA VEÍCULOS S/A

REGISTRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

E BOLETIM DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

NA 9a AGO e 14a AGE - REALIZADA EM 27/04/2O15:

N.° de

Ord^-

i C

2 S^

Nomes

-— 3>
Aclonista: ^^*

x^/r^ . j^ «Ks0?!
/ "Ai

Deriva participações e Empreendimentos S/A

Representada por: Ataídes de Deus Vieira Pozzl

Diretores; ^^

X^ôT «$£S£)
Ataídes de Deus Vieira Pozzl

Dlretor Presidente

>

jSftW («Hínorj
-^fí^ U «açí̂ oSiMas ol
v

Alaríco Assurnpção Júnior

Dírctor Superintendente

Nacionalidade

Brasileira

Brasileiro

Brasileiro

Domicílio / Sede

Social

Avenida Circular, Loja

86, 1° Ander, Setor

Pedro Ludovico, CEP

74823-020, Goiânia -

GO.

Rua Amor Perfeito, n°

166, Gávea Hlll l,

Bairro Panorama CEP

38413-604,

Uberlândia - MG.

Rua XV de Novembro,

409, 9» andar, Ed.

Silva na. Centro, CEP-

38400-214 Uberlândia

- MG.

TOTAL 100%

Ações Após

Alterações

50.000.000

0,00

0,00

50.000.000

Goiânia-GO, 27 de Abril de 2015.

Ataídes de Deus Vieira Pozzi

Presidente
Ribeu-o de Souza

ecretario

t'crl;fici)que este documento da empresa SUIiCIA VEÍCULOS S/A, Nire: 52 30UUIU80-2 . foi ilelcmio o ari|ui\;uki na Junla Cumorcial do l-Alado ilc (ioiás. Para

valkiar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br' e informe: N" do protocolo l5/()(i7()43-5 e o código dt segurança líXCy/ í-sta cópia foi juieniicad.i

digitalmente e asshmda cm 14/05/2015 14:45:42 por Paula Nunes Lobo Secretária Geral,
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CLOTILDE SOUZA FRAUSIHO PEREIRA l Tabeliã
Rua loto Oe Abreu. 157 • Sctoi Oest» - Goiânia - GO • Fono: |06Í|321M99S

> ' 020?1j0320QS?40B_4_BQB?j?_-CQ"«uft

pRiiconhaco o osalnaluru tndic
r «SOUZA Afei ta 'em
^Goiõrtla. 04 de m

rrtli>:»(TtrjiJuB'itit ligo tuiX>rr*H* '

" do DIVINO RIBEIRO
Dou fó-"'655Q59 *0055

1* SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MO) - Tlb»IIKj: CARLOS ANTÓNIO DE ARAÚJO
AI. CetárV) AMm. 913 - CaotfO • ToWai: (34) 3Z3*<H J3 • CEP 38400-094

Reconheço por VERDADEIRA a i s ] f i r ca fs ] abaixo:
ATfi lDES DE OEUS Vl£IRA'PDIZI /'flTfllDES DE DEUS Uttí
VIEIRfl POin, fllflRICp'flSSUÍ1PCflO_JUNIOR', ftTfllDES DE
DEUS VIEIRA

E» Testo
A

Fernanda Borgee dos
Elol.::R*16,08 *TFJ. ; ;R*5,00 Total:RI2

/ -
v *

Certifict) que este dofiimento da empresa SUÉCIA VEÍCULOS S/A, Nire: 52 30001080-2 . Io i t leleritlo e arquivado na Junta CÀirnercial do listado de (iuiás. Par;i

\ L i l i t i a r este documento, acesse http://www.jucey.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo l5/0(i7043-5 e o código de segurança BXCyz. Esta cópia foi autenticada

digit^lmcnle e assinada cm 14/05/2015 14:45:42 por Paula Nunes Lobo Secretária Geral.
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< ATA DA 3a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E

3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
í : - REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009

SUÉCIA VEÍCULOS S/A /
CNPJ/MI n° 02.714.977^0001-04í- NIRF n° 52300010802 '

Aos 30 de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede soeis! da companhia, à Rodovta

153, Km 5,8, Bairro Alto da Glóna, CEP 74815-070, em Goiânia, estado de Goiás,

reumram-ie em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Gfcral Extraordinária

a totalidade dos aciontstas, a seguir nomeados e qualificados. PRESENÇA DE

ACIONISTA: DERIVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A, sociedade por

açòes, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Goiânia, estado de G.o:áb,. à

Avenida Circular, Quadra 26, Lote 66, nnil92, Loja 4í- - - Pedro Ludovico, CEP

74823-020, com Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob

o n° 52300010713, por despacho em sessão de 01/11/2006, inscrita no CNPj n""-1

08,466.818/0001-06, doravante denominada simplesmente DERIVA, representada

neste ato por seu Diretor-Presídente Sr- Ataides de Deus Vieira Pozzi brasileiro,

casado por separação de bens, empresário, com domicilio comercial á Av. Afonso Pena

Brasil, no 3774/814, Bairro Brasil, CEP 38400-706, em Uberlândia - MG, portador da

cédula de identidade n° MG~7,413.360-SSP/MG e CPF (MF) n° 010.317.386-22; e, por

seu Diretor-Superítendente: Alartco Assumpção Júnior, brasileiro, divorciado,

empresário, com domicilio comercial à Rodovia BR-Q5Q, KM-66,2, Distrito Industrial,

CEP 38402-019, Uberlândia - MG, portador --1a Cédula de identidade R.G. r^

1.961,578 - SSP/GO e inscrito no CPF sob o n" 212.009.396-20. Nos termos do seu

Estatuto Sociai, e por aclamação dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o

Sr. Ataides de Deus Vieira PO22í, convidando a mirnr Divino Ribeiro de Souza, inscrito

OAB-GO 11216 e no CPF n° 31G8Q9521-87 para secreta na-tos. Dando mido aos*"

trabalhos, o Presidente determinou que fosse lida a Ordem do Dia, o que foi feito,

iranscrevendo-se a seguir: ORDEM PO DIA:

NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA; (I) Apreciar o balanço e demonstrações

financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2008 e destmaçao do resultado do

exercido; (2) Deliberar sobre eleição e o valor da remuneração dos membros da

Diretoria;

NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Correçâo dg cláu?u'a que trata

dos dados das Filiais, adequação e retranscrição do estatuto social consolidado.

DELIBERAÇÕES APRQVADAg POR UNANJMIP&DE:
NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (1) Apreciação do Balanço e

de m o ri st rações financeiras encerrado em 31/12/2QQ8 e deslinação do
resultado do exercício: foram apresentadas, aos aciontstas, o balanço patrimonial e

demonstrações financeiras do exercido saoal encerrado em 31/12/2008, já de

conhecimento publico por publicação e circulação no Jornai 'Hoje" do dta 2S/G4/20G9K

e no jornaí "Diário Oficial do Estado de Goiás" do 010 29/04/2009, com. exposição í$

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.



ATA DA 3a, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ^ Q

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009 d O '
SUÉCIA VEÍCULOS S/A

CNPJ/MJ «°02 "í L977'0ÍH;] 01 NJRIin°5; 01 '803

. .i\'v
detalhada das demonstrações e resultado do exercício tendo apurado lucro

valor dê R$ 14.736.637,00 (quatorze milhões, setecentos ti trinta e seis mil,

•.gritos e trinta e sete reais); Após a oc-resentação os sócios decidiram que o lucro

apurado, conforme determina o art. 26 do estatuto sen;...-, terá a destinado; para

rva (tícial R$ 738.182,00 {setecentos e innta e oil • cento e ita e dois

eais) correspondente ,. e dividendo? RS 1.714,529,00 (um milhão, setecentos e

quatorze rnil, quinhentos e vinte e nove reais) incluindo neste vaíor os dividendos

obrigatórios a 1%, cujos valores fot pago parte no decorrer do exercício de 2008 ts o

restante no ano de 2QQ9, sendo que o saldo remaneM v i - - - j - lucros per . •

conta de reserva de lucros acumulados a dispôs 1̂ 1 -: ua companhia até nova

deliberação em assembleia ou reunião cia diretoria, 2) Deliberar sobre eleição e o

valor da remuneração das membros da Diretoria: foi proposto peto Presidente a

manutenção e continuidade apenas dos 02 (dois) corços de diretores, sem eleição dos

demais previsto no estatuto, mantendo os atuais Diretores n> • s carg

ítribi i -es r por um mandato de 02 (dois) anos; ficando reeleita ^ L reitoria da

empresa composta com os seguintes membros: Diretor Presidente. Ataidos de

Deus Vieira Pozzi; e. Diretor Superitentíente: Alarico Assumpcão Júnior

ambos ja SUpra qualificados, cujos poderes e atribuições consta do Estatuto Social cm

vigor. Completando, o Presidente propôs, ainda, ciue a remuneração mensaí da

Dlretona fossem estabelecidos dentir. dos i mite< si ido peia :

3 de renda. En . • ussão a matéria e submetida a proposta . . •

mesma aprovada por unanimidade, peio que o Presidente declarou eítitos e

empossados os membros da Diretona que ocupo..: . - lespectivos cargos nos

próximos 02 anos. Com a palavra os Diretores eleitos, declararam, nos termos do

artigo 1.011, §1°, da Lei 10,406/02 (Código Civil/2002), não estarem incursos em

i»..il.um dos crimes pievibtos em lei que os impeçam d< i • • ";er atividades constantes

do objetivo sociaf da companhia. Nada mais hav : • - tratado foi encerrada a

irioloia Gerai Ordinária.

Em seguida passou ás deliberações DA ASSEMBLÉR1A GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(1) CorreçSo da cláusula que trata dos dados das Filiais, adequação e

retranscrícão do estatuto social consolidado em vigor; O vr,

apresentou a proposta de retranseriçâo do Art. 2'-' q n • a da ^ede e f i l i e i

alteração dos dados e endereços, ben a Eí • . - rONSOUDADC ; 1 1

do ANEXO l, que ficará fazendo parte integrante da presente.

"Art. 2°. A Sociedade lem sede e foro na ti.-.tade de Goiânia, estado uu GOUÍÍ, a
••

Rodovia BR 153, Km 5,8, Bairro Alto da Glória, CEP 74815-070, podendo abrir filiai*
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ATA DA 3a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3^ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, '/T " .̂X

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009 /-> /f)f\A VEÍCULOS S/A

CNPJ/M1 03.714.977/0001 O l N IRE n° 523 H | l -

agênaas, depósitos ou escritórios, em qualquer localidade de país e no extenor, ortfe ..̂

for de seu interesse, por deliberação e D r.ntuno da Diretona.

Parágrafo Único - A Companhia mantém as seguintes filiais:

a) FILIAL EM RIO VERDE - GO: localizada à Rua Gerona Borges Teixeira, n^ 30r

Quadra 23, Lote 01, Jardim das Margaridas, Rio Verde- GO,, inscrita no CNP)

n° 02.714.977/0002-87, Inscrição Estadual n& 10.307,781-2 e NIRE n&

52900353298,, arquivado em 17/09/1998:

b) FILIAL EM ARAGUAÍNA - TO: localizada a Av. Bernardo Sayão n ; ' l

Oiacdra Lt. 06, Araguaina TO., inscrita CNPJ n° 02.714.977/0003-68,

Inscrição Estadual n° 29.062735-4 e NIRE n° 17900040887, arquivai

11/12/1998;

c) FILIAL EM BRASÍLIA - DF: localizada à SAA / Norte, Quadra 03 n-s 165/245,

Brasília - DF. intenta no CNPJ n<> 02.714.977/0004-49, Inscrição Estadual:

07.394107/002-15 e NIRE nu 53900168017, arquivado em 06/01/1999;

i1) FILIAL EM UBERLÂNDIA - MG; localizada à Rodovia BR-Q50, KM-66,2, Distrito

Industrial. Uberlândia - MG., inscrita no CIMPJ sol , • 02.714.97/ ''0005-20,

inscrição estadual n<=. 702.246273.00-Btí e NIRE n° 31901487649, arquivado

em 11/06/2003.

e) FILIAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA - GO: localizada a Rodovia Bft-153, k

Quadra CHC, Lote 04, Bairro Nossa Senhora de .,r,es, CFF 7491?-650.

Aparecida de Goiânia - GO.f inscrita no CNPJ sob n° 02/714.977/0006-00, e

inscrição Estadual n'1 10.411.539-4, . , .

04/05/2007.'

Em discussão a matéria e submetida a proposta á votação, foi a mesma aprovada por

unanimidade.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado fc> da a

palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém w ; ' ind fo ; ' - :da a

Assembleia Geral Extraordinária, em seguida foi suspensa a reunião pelo tempo

necessário à lavratura desta ata, Reabeita a sessão f , .ita, achada conforme,

aprovada e assinada por todos os presentes. Ataides do» Deus v/ieira Pozzi,

Presidente; Divino Ribeiro de Souza, Secretário,

DECLARAÇÃO. Declaramos, na forma c3o artigo irte mal, dá : >4, de

15 de dezembro de 1976, na qualidade cie Presidenu. . rtano da y-. •V-.sembléia
Geral Ordinária e Extraordinária da SUÉCIA VEÍCULOS S/A, encerrada as 12:00 horas

do dia 30 de abril de 2009, que o presente text. e t , integral c He! L.H •"•,'.-.
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ATA DA 3a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA LM 3L DE AfcKlL i í
SUÉCIA VEÍCULOS S/A

"" • ' -1 '4 - Ml* l" l - ' • " • : '

\«L
lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais da sociedade, pelo que firmai"%£frru^j

presente.

Goiânia .GO, -30 x*e-abril de 2009.

Ataides de Deus Vieira Pozzi
Presidente

Divina ftlbáif* <te Souza

fSÍRVIÇOIWTAKHU
*»C.4*IW»ft«i

;IMF - TMW>IHJ

•
L.

. KA POZZI e dou Sé è

^n Tf í J

'̂ U-^Aine F-ch»r Oraiosi • £scr*veot*/- ALI
r -

30410

ATA/
DE DEUS VIEIRA POZZI
ubtrifafe,?! a«M
EmTeif —

Mateus Camíiro d*

- tPJ

JUCEG Junta Comercial do Estado de Golas
CERTO1CO O REGISTRO 6M :: •"' '•"- ''' ^'-'^ '•<" !.^"y--.-^4,\o O9.'077547-0 DE 25^6/2009

Emprasa'. 52 3 0001C80 ?
SITÍCIA VKICOUW

U*rnn
a • "•• r
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ATA DA 3a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

PEALIZADA £!•'« L DE 200'
SUÉCIA VEÍCULOS S/A

K;i°t>2.?14 l>~ l ! - • •

--44 °'
3?ta*-*«t»_

i r. v.
\.

ífe--,,0^"
REGISTRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA 3a AGO E 3a AGE - REALI/&Ô#:V

EM 30/04/2009:

N.0 de | Acionísta

Ord.

iriva Participações e Empreendimentos S/A

Represer>çac.íi par: Aiaitíi*^ oe Deus Vieira PUÍ£-

j._

Nacionalidade ; Domicilio / Sede

Social

Awen

Açoes Apôs

Alterações

•

TOTAL

Goiãnia-GO, 30 de abri! de 2009.

Ataides de Deus Vieira Pozzi

Presidente

iin,,'t.-',Sir.-,Ki|AI . tiH|l»).Ji"JiíiAi*taS-i .T*h«IÉfc>; CARt.aíi .*». 'ÍJfclki Dt ARAÚJO

M..'C'«i;ji;^ J PV." ,;r,.V. .-.i . , . ' - . - s - • • di..-.. u.ijsj.-j -*. i^.L« .
DE DHUiSVÍEÍÍLA POJ.Zi reíp««4v«i(,ns> por t
DERJVA PARTÍCJPAÇÒES E SMPRK£NDÍMEÍ4TOS S.A
^dwlfe *

19ckMAí0dc Í W?
EoiTcst' J^,

píiUzw deito.. X Ct
•

«6,17. ?g

Quadra 26, Lr-t,-- fie. j

tója 46. S«fr,T Pecír;./!

L.-dOtfíCO, CEP 74S73- !

020, Goiânóã - GO.

ÍOO<*> I 9.016.442

"\o

Souza

Secretário

«AJO a» a .

v-à -ti wl*Úf P "•*-"•" •'*' i
T/KfiOlMCi*»"'* w r"W*
V _ . . .^A J ri *•*
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BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2a via de Certidão

Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: SUÉCIA VEÍCULOS S.A.
CNPJ: 02.714.977/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n5 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n5 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:22:47 do dia 20/03/2017 <horaedatade Brasília>.
Válida até 16/09/2017.
Código de controle da certidão: 7646.9106.8A39.B736
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
para impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br/AplicacoesyATSPO/Certidao/CN DConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=02714977000104&SenK.. 1/1



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

—-W®~
CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 16554584

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
SUÉCIA VEÍCULOS S.A(ESPOLIO)

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

CNPJ
02.714.977/0001-04

NÃO CONSTA DEBITO

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

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

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

. #. % . *. #. *:. *. *. *. *. #. #. *. +. #. *. #. *. *. *. #. *. #. #. *

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

. *. :'[.. # . t- *. *• *. *. *• *• *• *• *. m. *. "r- t. *. *-. *. *. *• *• *

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666de21 de junho de 1993.

SEGURANÇA: _ __^_

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

VALIDADOR: 5.555.559.664.962 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 15 MAIO DE 2017 HORA: 16:30:28:5
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUÉCIA VEÍCULOS S. A.
(MATRIZ E FILIAIS)

Certidão n° : 128850059/2017
Expedição: 15/05/2017, às 16:31:28
Validade: 10/11/2017 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

CNPJ: 0 2 . 7 1 4 . 9 7 7 / 0 0 0 1 - 0 4

dias, contados da data

C e r t i f i c a - s e q u e S U É C I A V E Í C U L O S S . A .

(MATRIZ E FILIAIS) , i n sc r i to (a ) no CNPJ sob o n°
0 2 . 7 1 4 . 9 7 7 / 0 0 0 1 - 0 4 , NÃO CONSTA do Banco N a c i o n a l de Devedores
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no ar t . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de ju lho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Traba lho , de 24 de agosto de 2011.
Os dados cons tan tes desta Cer t idão são de responsabil idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
a n t e r i o r e s à da ta da sua expedição.
No caso de pessoa jur íd ica , a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l iais .
A ace i tação desta cer t idão condiciona-se à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no por ta l do T r i b u n a l Super io r do Traba lho na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nac iona l de Devedores T r a b a l h i s t a s c o n s t a m os dados
necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e ju r íd icas
inadimpl entes perante a Justiça do Traba lho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r a b a l h i s t a s , i n c l u s i v e no conce rnen te aos
r eco lh imen tos p rov idenc i a r ios, a h o n o r á r i o s , a cus t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Minis tér io Público do
Trabalho ou Comissão de Concil iação Prévia .



15/05/2017 https:/Awww.goiania.go.gov,Dr/si5LtíM

PflÉFEITURA
g" DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.652.259-7

Prazo de Validade: até 13/06/2017

CNPJ: 02.714.977/0001-04

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 15 DE MAIO DE 2017

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

httf s://www.goi ania.go.gov.br/sislenias/sccer/asp/sccer00300wO.asp 1/1
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CAI\A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

02714977/0001-04
SUÉCIA VEÍCULOS s A
ROD BR-153 SN KM sis LT IA/ RETIRO DO BOSQUE / APARECIDA DE
GOIÂNIA / GO / 74990-728

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

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

Validade: 15/05/2017 a 13/06/2017

Certificação Número: 2017051503252266196720

Informação obtida em 15/05/2017, às 16:32:20.

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

•

hltFs://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapei.asp?VARPessoaMatriz=73303008.VARPessoa^7330300&VARUf=GO&VARInscr=... 1/1



15/05/2017 https://www,8lfge.cBÍxa.gov.br/Empresarc

CAI A A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04422548/0002-61

RAZÃO * Social-^PONlA SUDESTE LTDA

Endereço: ROD ANHANGUERA S/N KM 306 PARTE / LAGOINHA / RIBEIRÃO PRETO
/ SP/ 14030-500

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

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

Validade: 30/04/2017 a 29/05/2017

CERTIFICAÇÃO NÚMERO* ' 2017043001050217471009

Informação obtida em 15/05/2017, às 16:25:16.

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

httF>://www.sifge.caixa.gov.bf/Empresa/Crf/Crf/FgeCF
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAPONIA SUDESTE LTDA.
(MATRIZ E F I L I A I S ) CNPJ: 0 4 . 4 2 2 . 5 4 8 / 0 0 0 1 - 8 0

Certidão n° : 128847164/2017
Expedição: 15/05/2017, às 16 :09 :17
Validade: 10/11/2017 180 (cento e oi tenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

0 4 . 4 2 2 . 5 4 8 / 0 0 0 1 - 8 0 , NÃO CONSTA do Banco N a c i o n a l de Devedores
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no ar t . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Admin is t ra t iva n° 1470 /2011 do Tr ibunal Superior do
Traba lho , de 24 de agosto de 2011.
Os dados cons tan tes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e es tão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
an te r io res à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A ace i tação desta cer t idão condic iona-se à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no po r t a l do T r i b u n a l Super ior do T r a b a l h o na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco N a c i o n a l de Devedores Trabalh is tas c o n s t a m os dados
necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes peran te a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r a b a l h i s t a s , inc lus ive no concernen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s, a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados peran te o Minis té r io Público do
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prévia.

.



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

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 16554151

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

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

CNPJ

04.422.548/0001-80

NÃO CONSTA DEBITO

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

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

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

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

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

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

. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. Hf. *. *. *. *. *. *. #, *. #. *. *. íf. #

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

INnr. 405/1999-GSF,de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de I3de novembro de 2006 e

constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

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

^SEGURANÇA:

Certidão VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.479.155.557 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 15 MAIO DE 2017 HORA: 16:7:16:3



15/05/2017

BRASIL Acesso à informação

Receita Federal

Emissão de 2a via de Certidão

Participe Serviços Legislação Canais

CERTIDÃO

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

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

Nome: LAPONIA SUDESTE LTDA.
CNPJ: 04.422.548/0001-80

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n5 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n5 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:58:19 do dia 05/04/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2017.
Código de controle da certidão: BCFA.423D.5215.4F62
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
impressão

httfi://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO 1/1
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PflEFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.652.183-3

Prazo de Validade: até 13/06/2017

CNPJ: 04.422.548/0001-80

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 15 DE MAIO DE 2017

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

https ://ww w.goi ania.go.gov, br/si stem as/sccer/asp/sccerOQ300wO. asp 1/1
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; METROBUS
Transporte Coletivo S/A

C.l. 009/17 Goiânia, 22 de maio de 2017.
.

\: Gerência de Suprimentos

í
Para: Diretoria de Gestão

Assunto: Precificacão para Aquisição de Bomba D'agua Nova e

Remanufaturada, Válvula do Pedal de Freio Remanufaturada

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. N^ 012/17 da Gerência de Manutenção de Frota, que

solicita abertura de processo licitatório para compra de Bombas D'agua Novas e

Remanufaturadas e Válvulas do Pedal de Freio Remanufaturadas, anexamos ao

processo o pedido de compra, os orçamentos e o mapa de cotação para os itens.

O valor médio global apurado para o lote 01 é R$ 151.217,10 {Cento e

cinquenta e um mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) e o menor valor apurado é

R$ 119.400,00 (Cento e dezenove mil e quatrocentos reais), ofertado pela empresa:

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME.

O valor médio global apurado para o lote 02 é R$ 62,882,13 (Sessenta e

dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e treze centavos) e o menor valor apurado é R$

50.654,00 (Cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), ofertado pela empresa:

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME.

O valor médio global apurado para o lote 03 é R$ 118.795,70 (Cento e

dezoito mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) e o menor valor apurado

é R$ 101.065,80 (Cento e um mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos), ofertado pela

empresa: SUÉCIA VEÍCULOS LTDA. Ressaltamos que esse fornecedor apresentou

um preço bem menor que os demais e nas mesmas condições, porém coloca corno

obrigatório para a assinatura do contrato, a forma de pagamento a vista.

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

Atenciosamente,



((««(UCffl
Rua Patriarca n°299 Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453 610 METROBUS

Processo: 2017000416

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Eornecimento de Peças para Chassis

DESPACHO N" 162/2017-DG.

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

009/17 da Gerência de Suprimentos, encaminhe-se à Presidência para conhecimento e decisão

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

médio global apurado para o lote 01 foi de R$ 151.217,10 (cento e cinquenta e um mil

duzentos e dezessete reais e dez centavos) e o menor preço apurado foi de RS 119.400,00

(cento e dezenove mil e quatrocentos reais), ofertado pela empresa NACIONAL

AUTOMOTIVA LTDA - ME; o valor médio global apurado para o lote 02 foi de R$

62.882,13 (sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e treze centavos) e o menor

preço apurado foi de RS 50.654,00 (cinquenta mil seiscentos e cinquenta e quatro reais),

ofertado pela empresa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME; o valor médio global

apurado para o lote 03 foi de R$ 118.795,70 (cento e dezoito mil setecentos e noventa e cinco

reais e setenta centavos) e o menor preço apurado foi de R$ 101.065,80 (cento e um mil

sessenta e cinco reais e oitenta centavos), ofertado pela empresa SUÉCIA VEÍCULOS

LTDA;

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 25 dias do mês de maio de 2017.

RICARDO LUIZ .IAYME
DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NA FORMA DA LEI

^/ /Q /

Marlius Braga Machado
Presidência

METROBUS

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patrlarca,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: dirflnanceira@metrobus.com.br



METROBUS
Transporto Colellvo S/A

C. l , 105/2017 Goiânia, 31 de

De: Gerência de Suprimentos
Para: CPL
Assunto: Explicativo do prazo para conclusão da precificação do processo

2016000416

Senhor Presidente da Comissão,

Vimos através desta informar que tentamos de inúmeras maneiras evitar orçar

os lotes desse processo (2016000416) nas concessionárias, em razão dos altos

preços praticados por elas. Porém como são peças muito específicas que não

encontramos facilmente no mercado, isso nos exigiu uma busca ampla por outros

fornecedores com melhores preços e consequentemente um tempo mais extenso que

o previsto para a conclusão da precificação realizada nesta gerência. Seguem anexos

os orçamentos enviados por e-mail.

Atenciosamente

AdélcícTAIves
Gerente de Suprimentos

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca n° 299, Vila Regina - Goiânia - Goiás 3297-1333



2017-5-31
a

Roundcube Webmail :: ENC Orçamento Volvo 0526818

Assunto ENC: Orçamento Volvo 0526818
Filype Martins Ferreira <Filype.ferreira@suecia.com.br>

Para suprimentos@metrobus.com.br <suprimentos@metrobus.com.br>

Data 2017-05-22 09:58

Orcamento_0526818.PDF (~17 KB)

Bom dia,

Segue em anexo orçamento como solicitado.

Att,

Filype M. Ferreira
Consultor de peças | Matriz
Fone: +55 62 4005 5959
Website: www.suecia .com.br
E-mail: filype.ferreira^suecia.com.br

h. Mensagem original
í)e: support, dbs. curitibalSvolvo. com [mailto: support.dbs . curitibagvolvo. com]
Enviada em: segunda-feira, 22 de maio de 2017 09:57
Para: Filype Martins Ferreira
Assunto: Orçamento Volvo 0526818

Em anexo orçamento solicitado à sua concessionária Volvo.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE E DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A informação contida nesta mensagem de
correio eletrónico e os ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos única e exclusivamente
pela pessoa ou entidade a quem se destinam. Se recebeu esta mensagem por erro, por favor, informe
imediatamente o remetente e apague a mensagem e os arquivos anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir
ou divulgar ou fazer qualquer outro uso do conteúdo sem o consentimento do Grupo SUÉCIA VEÍCULOS S/A. O
correio eletrónico através de Internet não assegura a confidencialidade ou a correta recepção das
mensagens, pelo que o Grupo SUÉCIA VEÍCULOS S/A não assume qualquer tipo de responsabilidade por
possíveis danos causados.

http://webmail.melrobus.com.br/cpsess7529988608/3rd^ 1/1



No.PEDIDO; 0526818

Peça Descrição

VÁLVULA FREIO DE F

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4068307

Qtde. Qtde. Preço
Atendida Pedida Unitário

Valor
Produto

ICMS
ST Desconto

Valor

ORNAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

PAG



•

ORÇAMENTO

No. 0526818

CONCESSIONÁRIA

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

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

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

VILA REGINA
74453-610 GOIÂNIA

ENTREGAR

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No : (62) 3230-7500

Ref. . :

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

Tipo:
Tipo:
Tipo:

VEICULO

Entrega Técnica
Ano Veiculo
Placa
Km.Veículo

Data Pedido

22/05/17

No. Pedido

0526818

Entrada Prevista

22/05/17

Saída Prevista Emissão orçamento

22/05/17 9:57:16h

Prazo Pagamento

02 28 DIAS
J

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4068307
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

^

1 TOTAL DO ORÇAMENTO

101.065,80
0,00
0,00

/s

101.065,80

>

Responsável

Doe. Identidade

N

J

J

Assinatura

)

Após 1/06/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



2017-5-31 RoundcubeWebmail:: ENC: Orçamento Volvo 0526703

Assunto ENC: Orçamento Volvo 0526703
Filype Martins Ferreira <Filype.ferreira@suecia.com.br>

Para suprimentos@metrobus.com.br <suprimentos@metrobus.com.br>

2017-05-15 14:28

f Q L) T )£)

• Orcamento_0526703.PDF(~17 KB)

Boa tarde,

'Segue em anexo orçamento como solicitado.

Att,

Filype.

Mensagem original
De: support.dbs.curitibafõlvolvo. com fmailto:support.dbs.curitiba0volvo.com]
Enviada em: segunda-feira, 15 de maio de 2017 10:59
Para: Filype Martins Ferreira
Assunto: Orçamento Volvo 0526703

Em anexo orçamento solicitado à sua concessionária Volvo.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE E DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A informação contida nesta mensagem de
correio eletrónico e os ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos única e exclusivamente
pela pessoa ou entidade a quem se destinam. Se recebeu esta mensagem por erro, por favor, informe
imediatamente o remetente e apague a mensagem e os arquivos anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir
ou divulgar ou fazer qualquer outro uso do conteúdo sem o consentimento do Grupo SUÉCIA VEÍCULOS S/A. O
correio eletrónico através de Internet não assegura a confidencialidade ou a correta recepção das
mensagens, pelo que o Grupo SUÉCIA VEÍCULOS S/A não assume qualquer tipo de responsabilidade por
possíveis danos causados.

http://webmail.metrobus.com.br/cpsess7529988608/3rdp^ i l
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No.PEDIDO: 0526703

Peça

85000657

Descrição

BOMBA D 'AGUA, REMA

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4068023

Qtde. Qtde. Preço
Atendida Pedida Unitário

2 ,0 20,0 3.509,14

Valor
Produto

T0.1B2,80

ICMS Valotvs.. Valor̂ fCMS
ST Desconto ' "•'íthj&fíto''' %

0 ,00 0 ,00 70.182,80

0,00 T O . iB2, ao

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

*) P - Desconto Piomociorial
E - Desconto Especial

PAG



ORÇAMENTO

No. 0526703

CONCESSIONÁRIA

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

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

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

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

ENTREGAR

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No : (62) 3230-7500

Ref. . :

VEÍCULO

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

Tipo:
Tipo:
Tipo:

Entrega Técnica
Ano Veiculo
Placa
Km.Veículo

Data Pedido

15/05/17

No. Pedido

0526703

Entrada Prevista

15/05/17

Saida Prevista Emissão orçamento

15/05/17 14:25:03h

Prazo Pagamento

02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4068023
DESCONTO DE PEÇAS

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

70.182,80
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 70.182,80

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 25/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



í
timbra ires@metrobus.go.gov.br

- - ' - -
ENC: Orçamento Volvo 0509084 *\>-A

De : André Borges <andre.borges@laponia.com.br> Ter, 02 de Mai de 2017 16:10

Remetente : andre borges <andre.borges@laponia.com.br> ^T" anexo

Assunto : ENC: Orçamento Volvo 0509084

Para : ires@metrobus.go.gov.br

Segue orçamento..

Att..
André Luiz Borges da Silva
Consultor externo Pós Venda
Fone 16-3995-9828
André.Borges@laponia.com.br

De: support.dbs.curitiba@volvo.com <support,dbs.curitiba@volvo.com>
Enviado: terça-feira, 2 de maio de 2017 16:09
Para: Andre Borges
Assunto: Orçamento Volvo 0509084

Em anexo orçamento solicitado à sua concessionária Volvo.

Orcamento_0509084.PDF
18 KB

httFis://webmail.goias.gov.br/zimbra'IVprintmessage';'id=C>421 1/1



ORÇAMENTO

No. 0509084

Laponia

Laponia Sudeste Ltda.
Rodovia Anhaguera, Km 306 S/N
Lagoínha
Ribeirão Preto - SP

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 04.422.548/0002-61

CLIENTE

9030 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
RUA PATRIARCA, 299

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

54425

GO

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No: 62) 297.1201

Ref. . :

VEICULO

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

Tipo:
Tipo:
Tipo:

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veiculo

Data Pedido

2/05/17

No. Pedido

0509084

Entrada Prevista

2/05/17

Saída Prevista Emissão orçamento

2/05/17 16:09:13h

Prazo Pagamento

201 A Vista

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 8408943
DESCONTO DE PEÇAS
ÍCMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

164.251,20
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 164.251,20

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 12/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



RELAÇÃO DE PEÇAS no. 8408943

No.PEDIDO. 0509084

Valor . Valor ICMSPeça Descrição Qtde. Qtde. Preço Valor ICMS
Atendida Pedida Unitário Produto ST Desconto '

20879114 BOMBA DE ARREFECIM 0,0 30, O 5.475,04 164.251,20 0,00 0,00 164. 251, 20 1, 00

TOTAL: 164,251, 20 0,00 0,00 164.251,20

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

l • ) P - Desconto Pr emocional

E - Desconto Especial

PAG



2017-5-31 Roundcube Webmail :: ENC: Orçamento Volvo 0526704

* T

Assunto ENC: Orçamento Volvo 0526704
Filype Martins Ferreira <Filype.ferreira@suecia.com.br>

Para suprimentos@metrobus.com.br <suprimentos@metrobus.com.br>

Data 2017-05-15 14:30

- Orcamento_0526704.PDF (-17 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo orçamento como solicitado.

Att,

Filype.

Mensagem original
De: support.dbs .curitibajSyglyo.com [mailto: 5uppprt.dbs.curitibafavolvo.com]
Enviada em: segunda-feira, 15 de maio de 2017 10:59
Para: Filype Martins Ferreira

Assunto: Orçamento Volvo 0526704

Em anexo orçamento solicitado à sua concessionária Volvo.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE E DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A informação contida nesta mensagem de
correio eletrónico e os ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos única e exclusivamente
pela pessoa ou entidade a quem se destinam. Se recebeu esta mensagem por erro, por favor, informe
imediatamente o remetente e apague a mensagem e os arquivos anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir
ou divulgar ou fazer qualquer outro uso do conteúdo sem o consentimento do Grupo SUÉCIA VEÍCULOS S/A, O
correio eletrónico através de Internet não assegura a confidencialidade ou a correta recepção das
mensagens, pelo que o Grupo SUÉCIA VEÍCULOS S/A não assume qualquer tipo de responsabilidade por
possíveis danos causados.

http.//webmail. metrobus.com .br/cpsess7529988608/3rdparty/rourKJcube/?jask=mail&_safe=0&_uid=35325&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin==1 1/1



No.PEDIDO: 0526704

Peça Descrição

BOMBA DE ARREFECIM

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4068025

Ir
Qtde. Qtde. Preço

Atendida Pedida Unitário
Valor

Produto
ICMS

ST
Valor

Desconto Liqufeío-

O, O 30,0 5 .666,6"? 0 ,00 1 70. 000, 10

0,00 170.000, 10

%

0,00

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

(*) P - Desconto Promocional

E - Desconto Especial
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ORÇAMENTO

No. 0526704

''

CONCESSIONÁRIA

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

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

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

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

ENTREGAR

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No : (62) 3230-7500

Ref. . :

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

Tipo:
Tipo:
Tipo:

VEÍCULO

Entrega Técnica
Ano Veiculo
Placa
Km.VeicuIo

Data Pedido

15/05/17

No. Pedido

0526704

Entrada Prevista

1 5/05/1 7

Saída Prevista Emissão orçamento

15/05/17 14:27:45h

Prazo Pagamento

02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4068025
DESCONTO DE PEÇAS
ICMSST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

170.000,10
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 170.000,10

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 25/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



UÍ/-D-JI Zimbra

timbra ires@metrobus.go.gov.br

ENC: Orçamento Volvo 0509083

De : Andre Borges <andre.borges@laponia.com.br> Ter, 02 de Mai ó%£OÍ7 16: w

Remetente : andre borges <andre.borges@laponia.com.br> x-á$L'anexo

Assunto : ENC: Orçamento Volvo 0509083
Para :ires@metrobus.go.gov.br

Att..
André Luiz Borges da Silva
Consultor externo Pós Venda
Fone 16-3995-9828
Andre.Borges@laponia.com.br

De: support.dbs.curitiba@volvo.com <support.dbs.curitiba@volvo.com>
Enviado: terça-feira, 2 de maio de 2017 16:08
Para: Andre Borges
Assunto: Orçamento Volvo 0509083

Em anexo orçamento solicitado à sua concessionária Volvo.

Orcamento_0509083.PDF
^ 18 KB

htt[.'S://webmail, goias.gov.br/zimbf a/h/printmessage?id=C:-422 1/1



ORÇAMENTO

No. 0509083

Laponia Sudeste Ltda.
Rodovia Anhaguera, Km 306 S/N
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 04.422.548/0002-61

Laponia

^ o v\-

.

9030 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
RUA PATRIARCA, 299

VILA REGINA
74453-610 GOIÂNIA

54426

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No : 62)297.1201

Ref. . :

VEICULO

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

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veículo

Data Pedido

2/05/17

No. Pedido

0509083

Entrada Prevista

2/05/17

Saída Prevista Emissão orçamento

2/05/17 16:08:11 h

Prazo Pagamento

201 A Vista

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 8408941
DESCONTO DE PEÇAS
ICMSST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

67.809,60
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 67.809,60

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 12/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

Condições válidas mediante aprovação de crédito no momento da execução do serviço.
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No. PEDIDO; 0509083

Peça Descrição

BOMBA D ' A G U A , REMA

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 8408941

Qtde. Qtde. Preço Valor ICMS Valor
Atendida Pedida Unitário Produto ST Desconto

0,0 20,0 3 . 3 9 0 , 4 8 67.809,60 0,00 0 , 0 0

Valor ICMS
Liquido %

67.609,60

67 .909 ,60 0,00 0,00 67.809,60

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

- (") P - Desconto Promocional

E - Desconto Especial

PAG



C/ 055/17

X^fc

METI OBUS
Transporti Coletivo S/A

Goiânia. 01 de Junho de 2017.
De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Dispensa 014/2017 - Proc. n° 2017000416 - Aquis. Emerg. de Bomba

D'Água Nova e Remi nf. e Válvulas de Pedal de Freio Remanufaturadas.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de pedido da Gerência de Manutenção de Frota, através

da Cl n° 012/17 datada de 06 de A )ril de 2017 (em anexo), solicitando a aquisição

emergencial de Peças para chassi (B >mbas D'Água, Novas e Remanufaturadas e

Válvulas para o Pedal do Freio, Remanufaturadas), para veículos da frota operacional,

Ônibus Articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E, com projeção de consumo para 90

(noventa) dias, divididos em 03 (três) Ic lês, cada lote devidamente instruído com 03 (três)

orçamentos, ser^o:

Lote 01 - Bomba D'Água Volvo B-12M, n° Vo' D 20879114, (nova)

EMPRESA

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-* l=

LAPONIA SUDESTE LTDA

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

CNPJ

21.262.976/0001-02

04.422.548/0001-80

02.714.977/0001-04

Valor Total R$

119.400,00

164.251,20

170.000,00

Lote 02 - BombF D'Água Volvo B-12M, Ano 2 '11 (Remanufaturada) n° Volvo 85000657

Valor Total R$EMPRESA

NACIONAi AUTOMOTIVA LTDA-r £

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

LAPONIA SUDESTE LTDA

CNPJ

21.262.976/0001-02

02.714.977/0001-04

04.422.548/0001-80

50.654,00

70.182,80

67.809,60

Lote 03 - Válvul£ do Pedal de Freio modelo K ioor do Volvo B - 12M, (Remanufat.) n° Volvo 85003334

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca T1 299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610 • ,



METE OBUS
íransportf ^cfetivo S/A

f*
'"VOJ

EMPRESA CNPJ

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

JS. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

21.262.976/0001-02

02.714.977/0001-04

Valor Total R$

128.571,30

101.065,80

04.185.877/0001-55 126.750,00

5

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

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

das empresas NACIONAL AUTOMOT VA LTDA-ME E SUÉCIA VEÍCULOS LTDA as

propostas mais vantajosas para esta com anhia.

Quanto a razão da escolh i do fornecedor, entendemos, por motivos óbvios,

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

impessoalidade, vez que as propostas da; empresas NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME E

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA são as que me hor atendem, ao objeto em questão.

Quanto a justificativa d 3 preço, entendemos, com base nas propostas

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

sendo:

Lote 01 ( Bomba D'Águ i Volvo B-12M, n° Volvo 20879114, - nova ) - no valor de

R$ 119.400,00 (cento t dezenove mil e quatrocentos reais ), proposto pela

empresa NACIONAL A JTOMOTIVA LTDA-ME.

Lote 02 ( Bomba D'Áç ua Volvo B-12M, Ano 2011 (Remanufaturada) n° Volvo

85000657 ) •- no valor de R$ 50.654,00 ( Cinquenta mil, seiscentos e

cinquenta e quatro reais ), proposto pela empresa NACIONAL

AUTOMOTIVA LTDA-frE.

Lote 03 (Válvula do Pedal de Freio modelo Knoor do Volvo B - 12M,

(Remanufaturada) n° Volve 35003334 } - no valor de RS 101.065,80 ( Cento e um

mil, sessenta e cinco oais e oitenta centavos ), proposto pela empresa

SUÉCIA VEÍCULOS LT >A.

Quanto aos Recursos Orç ementários - A Metrobus Transporte Coletivo S/A,

uma sociedade cie economia mista, não < anta com qualquer recurso orçamentário do Estado,

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

contábil de recei.as n° 4.1.1.01;

Metrobus TransporU Coletivo S/A - Rua Patriarca > 299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Quanto a Fiscalização e Recebimento do objeto - A gestão e a fiscalizaç

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

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

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

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

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

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

13.303/2016 e art. 33 da Lei Estadual nc 17,928/12, para contratar as empresas NACIONAL

AUTOMOTIVA LTDA-ME.e SUÉCIA VEÍCULOS LTDA, pelo valor total de R$ 271.119,80

(duzentos e setenta e um mil, cento e dezenove reais e oitenta centavos ), para o

fornecimento de Peças para chassi. Bomba D'Água (Nova), Bomba D'Água

(Remanufaturada) e Válvulas do Pedal de Freio (Remanufaturadas), para veículos da

frota operaciona", veículos Articulados e B articulados, Volvo B340M - DH12E;

Justifica-se o prese.ite pedido emergencial, tendo em visto que o

processo licitatório ordinário de n° 2017000035, com o mesmo objeto, não obteve

propostas válidas, para os lotes correspondentes à esses itens, tendo sido considerado

deserto, em referência aos respectivos lotes, 1- 2 e 4, do edital, (Bomba D'Água Nova e

Remanufaturada, e Válvula do Pedal <íe Freio Remanufaturada), vindo por este motivo

tornar mais grave a situação caótica pe<a falta dos objetos;

Cumpre ainda d< stacar que fora estartado novo processo

licitatório regjlar ordinário, sob o n° 2017000414, conforme informações do

Termo de Referência, em anexo;

Assim sendo, encam nhamos o presente processo a esta Assessoria para

manifestação sobre o enquadramento da )ispensa Emergencial de licitação, em questão.

Atenciosamente,

OlíCT M_<íífes Vila Verde
Pi lísidente da CPL

í ;
Mctrohus Transportt Coletivo S/A - Rua Patriarca > 299 Vi l a Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610



MTROBUS
Tro isporíe Coletivo S/A
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CONTRATO N° /17

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

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina,
nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o 1° 02,392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATANTE, representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, portadores das CI's. N° 1.404.934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91, 3)7.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato víncula-se ao Processo n° 207000416, Dispensa de Licitação n°
014/2017, à proposta de preços apresentada em / /2017 e às determinações da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal n° 13.303/2016, de 30 de junho de
2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

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

CLÁUSULA S EGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornec ar à METROBUS, Peças para chassis Volvo B12M
340, ano 2011/2014, Bomba D'Água (Nova), e execução de Serviço de
Remanufaturamento de Bomba D'Áçua e Válvula do Pedal de Freio, para veículos da
frota operacional, veículos Articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E.

CLÁUSULA TERCEIRA - D/ VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

- . .
0

V \ tó
V jD



M.ETROBUS \VM J.
Tr c- isporte Coletivo S/A

\«!L <?'
XA ívc"assinatura.

•*0j f**
A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
servidor Adélcio Alves da Silva Júnior, oj quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

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

Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega

A CONTRATADA devera entregar os materiais, Peças para chassis Volvo B12M 340, ano
2011/2014, Bomba D'Água (Nova), e o resultado do Serviço de
Rema n ufatura mento de Bomba D'Água e Válvula do Pedal de Freio, no
Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n°
299 - Vila Regina - Goiânia - CEP : 74.453-610, no horário compreendido entre 08:00
- 11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da
respectiva Nota Fiscal e ordem de tornecimento ou serviço;

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

Parágrafo Segundo - Das Condições de Fornecimento
Na Ordem de Fornecimento serão encaminhados as especificações (quantidade e
numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
A entrada dos produtos nas depenjências da Metrobus, ficara condicionada autorização
pela Gerência de Suprimentos.

Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento

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

° Os produtos serão recebidos P'ovisoriamente após entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis;

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

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputa:-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo Quarto - A Conferência da qi antidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser
feita na presença de representantes da t ontratante e da Contratada, na ocasião da entrega.
Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável, a apuração feita pela Cont atante.

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

Parágrafo Sex*o - A CONTRATADA fie :i obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitaçi o e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obríga-se a:
Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no
Termo de Referência;
Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, precedência e prazo de garantia/validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

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

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
Comunicar à Administração, no ..Drazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
Manter todas as condições lega. i de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;
Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material
acondicionado neste;

• Manter estoque suficiente e respot sabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até
o recebimento definitivo dos mesrr.os pela CONTRATANTE;
No caso da empresa CONTRATADX for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma
deverá considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS
vigente no Estado de Goiás. Nesr>e caso, do preço a ser contratado será deduzida a
diferença de alíquota entre o Estado de origem da empresa e o Estado de Goiás.

Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela

CONTRATADA, pertinentes ao obje :o do contrato;

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

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornec da pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios
e/ou impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze)
meses e, dos serviços, prazo de 06 (seis) meses, a contar da entrega definitiva do produto,
com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas
expensas, no prazo de 03 (três) dias út-iis, contado do primeiro dia subsequente àquele do
recebimento da notificação expedida pel; CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile
ou correio eletrônico;

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$ ( ), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será t-fetuado em até 30 (dias) a contar da data do
recebimento definitivo dos objetos coi "ratados, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do
Contrato;

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMEN :O E PAGAMENTO

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

Parágrafo Primeiro - O pagamento à ( ONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal E etrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato.

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

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Ele rônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (rr?rca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
números do(aj:

i) Processo Administrativo que abr \nge a relação contratual;

U) Contrato Administrativo;

• iii) Proce Jimento Licitatório;

• iv) Orden de Fornecimento respet '.iva, além de estar acompanhada de:
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o a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente'aos

objetos entregues;

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

(INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

Parágrafo Quarto - A regularidade liscal 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 iJa empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 3° e 4° será devolvida à CONTRATADA
e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última
apresentação válida, sem prejuízo do p.azo de pagamento estipulado em conformidade ao
parágrafo Primeiro da desta Cláusula.

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

Parágrafo Sétimo - Em eventual atrase no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a
ele dado causa haverá compensação finar ceira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microe npresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

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

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

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

recurso orcameritário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com
receitas próprias, através da Conta contábil de receitas n° 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as pr iticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, 02 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de
normas que vierem a substituí-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA qi e incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-
se, segundo a natureza e a gravidade de falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 8" da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°
17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal
8.666/93.

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

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

Parágrafo Quarto A inexecução rontratual, inclusive por atraso injustificado no
cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a
CONTRATADA à multa, conforme infraçoes cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valor mensal do Contrato sara apurado dividindo-se o valor global por 12,
equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01

02
03
04
05

06

CORRESPONDÊNCIA
2 °/
4 °/
6 °/
7 °/

8 °/

10 c

D sobre c valor mensal do contrato
D sobre < valor mensal do contrato
o sobre ( valor mensal do contrato
o sobre c valor mensal do contrato
3 sobre c valor mensal do contrato
/o sobre ; valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer do^ itens do Edital, Termo de Referência e
de seus Anexos, não previstos nt-sta tabela de multas, por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as
orientações da CONTRATANTE, p: r ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução
dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado ;iue se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades, |,or funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o
coordenador, conforme previsto i-o Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre ti do e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer do: itens do Edital, Termo de Referência e
seus Anexos, não previstos nc :;ta tabela de multa, em reincidência
formalmente notificada, por ocor anciã.
Deixar de fornecer EPIs (Equipa Mentos de Proteção Individual), quando
exigido em lei ou convenção, os seus empregados e de não impor
penalid-ides àqueles que se nega, em a usá-los, por ocorrência.
Permitit a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje
sujo, manchado ou mau apresen ado, 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 :;ão dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legisla ao vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qua ificação para executar os serviços
contratados ou fornecer pró lutos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.

GRAU

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3
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14.

1.S.

16.

17.

18.

19.

Transferir a outrem, no todo or em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da G iNTRATANTE, 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 qi Misquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidône J 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 r te.)

4

5

5

6

6

6

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

Parágrafo Sexto - As multas prevista , no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração
cometida pela CONTRATADA, sem prejuíz.i de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78,
Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros ces.santes e/ou danos emergentes, por ela causados, a
ser apurados pela CONTRATANTE; d) Declaração de Inidoneidade, suspensão de licitar,
impedimento de contratar com a Adn inistração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR,
enquanto perdurarem os motivos determ nantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade .]ue aplicou a penalidade, que será concedida quando
ressarcida a CONTRATANTE dos prejuízo: resultantes e após decorrido o prazo da respectiva
sanção.

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

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser( "m] aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o contrato e apli ^ue 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 jraduados pelos seguintes prazos:

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

a) aplicação de duas penas de advertênon, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornece-
dor tenha adotaclo as medidas corretivas 10 prazo determinado pela CONTRATANTE;

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

II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens;
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III - 24 (vinte e quatro) meses, nos caso ; de:

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

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

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

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

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na
execução do contrato resultar de caso f o ri jito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisê :> do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
78, da Lei n° S. 666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados qu> houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a cata da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, por acorco entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em
violação da obrigação de licitar, nos termc ;. do art. 72, da Lei n° 13.303/16.

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

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

a) por determinação unilateral no case de aplicação de sanção Administrativa, conforme
previsto art. 82, § 1° da Lei 13.303/16.

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

c) judicial, nos termos da legislação em v.: or.

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

Parágrafo Quarto - A inexecução totai DU parcial do contrato enseja sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas i m lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CE SÃO E TRANSFERENCIA

É vedada a transferência total ou parcial tio objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FC 3O

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, íístado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, par; dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente
contrato.
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E assim, por estarem justas e contratadas . as partes assinam o presente contrato, em' 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
arroladas.

Goiânia-GO, _ _ de _ _ de 2017.

CONTRATANTE:

MARL US BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICA tDO LUIZ JAYME
Diretor c ê Gestão Corporativa

CONTRATADA:

P rpresentante

Testemunhas:

1 -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:



Empn sãs Vencedoras

METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A

METROBUS C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03
Transporte Colotivo S/A RUA PATRIARCA, 299 VILA REG MA GOIANIA-CO /O/e

4
&

Forncedor: 10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA EIREL1-: - ME

Dispensa de Licitação: 0014/2017

Data: 02/06/201 7

Processo: 2017000416

Ite Código Produto

l 13388 BOMBA DÁGUA DO VOLVO B12M - 2011

Marca Un. Preço

DIESEL TECI- PÇ 3.980,00

Qtde Valor Tot;

30,00 119.400,00

Total Geral: 119.400,00

02/06/201', Pagina I de l



Empn !sas Vencedoras

METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A

METROBUS í -vr..l.: 02.392.459/0001-03
Transporto Coletivo S/A RI A PATRIARCA. 299 VILA REG NA GOIAN1A-GO

,

tf»

/\
(Jy\ 054480

Forncedor: 10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA EIREL" - ME

Dispensa de Licitação: 0014/2017

Data: 02/06/2017

Processo: 2017000416

Ite Código Produto Marca Un. Preço

l 15854 BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA DO VOLVO M 12 M ANO EUROPARTS UND 2.532,70
2011.

Qtde Valor Tota

20,00 50.654,00

Total Geral: 50.654,00

02/06/20/7 Pagina l
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METROBUS TRANSPORTE COLE IVO S/A

METROBUS C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03

Transporte Colefivo S/A RUA PATRIARCA, 299 VILA REG, '•JÁ GOIANIA-GO o3

, í%o*"c/>
c*<,'

^ s1
or

CR*1:054481

Forncedor: 10731 - SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

Dispensa de Licitação: 0014/2017

Data: 02/06/2017

Processo: 2017000416

\e Código Produto

l 7550 VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO B 12
M-REMANUFATURADA.

Marca Un. Preço

PEC 3.368,86

Qtde Valor Tota

30,00 101.065,80

Total Geral: 101.065,80

02/06/201 l de l
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P A R E C 11 R nQ - /2017

Processo n : 2017000416
Interessado : Gerência de Manuteni ,10 de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação nv 014/2017 - emergencial - serviço de peças para

chassi (bomba d'água Mova e remanufaturada e válvula para o pedal do
freio remanufaturada para veículos Articulado e Biarticulado Volvo
B340M - DH12E.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL -

Comissão Permanente de Licitação, f>r meio da Cl. n'- 055/2017, de 01/06/2017, quanto à

legalidade lê sua manifestação que i. ncluiu pela caracterização de hipótese de dispensa

de licitaçãc , nos termos do art. 29, -.V da Lei 13.303/16, para contratação de empresa

especializada no serviço de peças pç .'a chassi (bomba d'água Nova e remanufaturada e

válvula para o pedal do freio remar ufaturada) para veículos Articulado e Biar t iculado

Volvo B340M-DH12E.

Ressalta ;e que a Cl n° 012/2017 da Gerência de Manutenção

de Frota, justif ica a situação emergen ?al, devido tentativa anterior de contratação através

de procedi]nento na modalidade Frei :o Eletrônico, não tendo contudo, obtido êxito, uma

vez que o certame para os lotes . orrespondentes a estes objetos foram declarados

desertos.

Ressalta : e que na Cl acima mencionada, destaca a urgência

e emergência, apresentando o agrav mento de situação que já era caótica, contudo, foi

ffetuado aber tura de novo procedimento ordinário, processo n1-' 2017000414. s*. A

Rua Patriarca, 299, ' Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
•-BX: (62) 3230-7500
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Faz a Ci 'L em sua comunicação, faz menção aos seguintes

orçamentos, todos juntados nos autos

Lote 01 - Bomba P'Agua Nova

EMPRESA

NACIONAL AUTOMOTIVA LTD/ ME

LAPÔNIA SUDESTE LTDA

SUÉCIA VKICULOS LTDA

CNPJ

21.262.976/0001-02

04.422.548/0001-80

02.714.977/0001-04

Valor Total R$

119.400,00

164.251,20

170.000,00

Lote 02 - Bomba P'Àgua Remanufatu "ada

EMPRESA

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA ME

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

LAPÔNIA SUDESTE LTDA

CNPJ Valor Total R$

21.262.976/0001-02 50.654,00

02.714.977/00014)4

04.422.548/0001-80

70.182,80

67.809,60

Lote 03 - Vi lvula do Pedal de Freio R -manufaturada

EMPRESA

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA ME

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

JS. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S A

CNPJ

21.262.976/0001-02

02.714.977/0001-04

04.185.877/0001-55

Valor Total R$

128.571,30

101.065,80

126.750,00

Apreciai as as propostas, verificou-se que as Empresas

NACIONAL AUTOMOTIVA LTD. ,-ME, CNPJ n° 21.262.976/0001-02, detêm oferta

mais vantííosa, para os lotes 01 e Cl, no valor de R$ 170.054,00 (cento e setenta mil e

cinquenta r quatro reais) e SUÉCIA VEÍCULOS LTDA, CNP] n9 02.714.977/0001-04,

para o lote 03, no valor de R$ 101.06 .80 (cento e um mil, sessenta e cinco reais e oitenta

centavos).

Rua Patriarca, 299, <:la Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
',BX: (62) 3230 7500
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A Com ssão Permanente de Licitação após a devida

instrução processual, concluiu que a situação presente enquadra-se à hipótese de dispensa

de licitação, prevista no art. 29, XV, da Lei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual

17.928/12, visto que procedimento ii:itatório anterior foi declarado deserto e o novo

procedimento ainda não foi concluidc,

É o Relaíório. 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 Lei 13.303/16.

Todavia, em consonância às normativas acima delineadas,

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

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

Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista .

O Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de
Economia Mista prevê em seu art. 2''. XV, que é dispensável quando houver situação de
urgência / emergência, conforme colrdonamos:

Ari 29. dispensável a realização cie licitação /'<"' cnifireffif fn'tblicri* c

sociedades de economia mista:

í.. ) Omissis.

XV em situações de emergência, quando caracterizada urgência do

ate dimeiito de situação que possa ocaMonar prejui/u ou

cor .nronieter n segurança do possuas, obras, serviços,

egi:Lpamentos u outros bensj públicos ou particulares, e somente

par i os bens necessários ao atendimento da situação emergencial c

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

prf./n máximo de ISO {cento e oitenta) dias consecutivos e

ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a

piv.-.-ogação dos respectivos contratos, observado o disposto no ^

2o; ^rito nosso).

A respeito do conceito de emergência, temos nas lições de

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

"N caso específico das contratações dircM-s, emergência

sig. fica necessidade de atendimento imediato a certos

in t i i'sses. Demora em reali/ar a prestação produ/ i r ia risco

Rua Patriarca, 299, 'ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
<iBX: (62) 3230-7500
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de : acnficio de valorc-s tutelados polo ordenamento jur íd ico.

Cd 10 a licitação pressupõe certa demora para seu tramite,

submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a

concretização do sacrifício de valores tutelados pelo

orc.''namento jurídico. Como a licitação pressupõe certa

demora para seu trâmite, submeter a contração ao processo

licitatório propiciaria a concreti/ação do sacrifício a esses

vai--rés" - Comentários à Leí de Licitações e Contratos

Ad ninistrativos, 11a , Dialética: Sào Paulo, p. 238. (grifo

no- K)}

Da análi :e, compulsando os autos, tem-se que a informação e

formalização do caráter emergência, deu-se através da Cl n" 012/17 da Gerência de

Manutenção de Frota, cuja just if icat i ' a reside no fato de ter aguardado licitação anterior

que redundou em deserto, o que ti 'ide a agravar a situação caótica pela falta destes

objetos.

Da tran itação dos documentos para a devida instrução

processual, verifica-se o encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação de

pedido do julgamento que caracte-izou o procedimento ern situação emergencial e

apontamento da proposta mais vantajosa, com a devida autorização da Autoridade

Superior em Despacho manuscrito nc Despacho da Diretoria de Gestão n° 162/2017/DG.

Ressalta ;.e que encontra-se em tramitação, processo

ordinário n- 2017000414, para licitação deste objeto, contudo, ainda não concluído, de

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

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

seu mister.

Desta foiTna, o que se constata sem maiores dúvidas diante

do contexto do expediente e que encontra lotai guarida nas demais informações c

iloainirnjo-; e manifestações presente -., é a condição emergencial da aquisição pretendida,

v ê ? q u e si-u objeto busca suprir a necessidade de manutenção da frota de ônibus da

Metrobus.

Caracter./ada está a urgência e emergência, pela necessidade

premente da utilização do objeto, t isto a essencialidade de manutenção da frota de

Rua Patriarca, 299, "Ia Regina - CEP1 74453-610 Goiânia - GO
• BX: (62) 3230-7500
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ônibus, um,i vez que o procediment- licitatório anterior não redundou na conta tacão de

fornecedor, provocando o desabastec nento do objeto.

Igualmc i te, atendida está a exigência contida no § 3" do

artigo 30, da Lei ny 13.303/16, que i fere-se à instrução dos procedimentos de compra

direta, vez que a C.I. n1-1 055/17 oriur Ia da CPL, contempla minuciosamente, a razão da

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

Adernai;., atendidas também estão as exigências legais

quanto ao rpontamento dos recursos irçamentários e indicação de gestor para o contrato

a ser firmado.

Relativa aente ao Decreto Estadual n° 7.466/11, que

regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas

e empresas de pequeno porte, ressaltí 'nos, nos termos previstos pelo Artigo 8y, III, não ser

aplicável ao presente caso, vez que tr; Ia-se de dispensa de licitação.

Ante c: exposto, em havendo a demonstração de

enquadramento da contratação aos d ames legais, esta Assessoria OPINA pela legalidade

da declaração de dispensa de lidtnç<" :>, nos termos do Artigo 29, XV, da Lei n° 13.303/16,

para contratar as Empresas NA< 1ONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, CNPJ n°

21.262.976/0001-02, para os lotes 01 •: 02, no valor de R$ 170.054,00 (cento e setenta mil e

cinquenta e quatro reais) e SUÉCI/ VEÍCULOS LTDA, CNPJ nc 02.714.977/0001-04,

para o lote 03, no valor de R$ 101.06 80 (cento e um mil, sessenta e cinco reais e oitenta

centavos)., com valor global de R$ ' 11.119,80 (duzentos e setenta e e um mil, cento e

dezenove reais e oitenta centavos).

Quanto h comunicação e apreciação da Controladoria-Geral

do Estado, faz-se desnecessário, nos p<?rmos da Instrução Normativa n" 039/2016 - CGE-

GO.

Porém, <;uanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos

do art. 263, 3§ 4y ao 6° do RITCE.

Retorne-'>e à CPL, para juntada do Ato Declaratório de

Dispensa. Após, encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a

recomendarão ora dada, proceda, noe prazos previstos pelo Artigo 33, X da Lei 17.928/12,

à ratificação do resultado apurado pé a Comissão Permanente de Licitação.

Rua Patriarca, 299, Ma Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
i ;f-BX: (62) 3230-7500
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A seguir, remeta-se à CONTROLADORIA para a

formalização do Termo do contrato nos moldes da minuta juntada, bem como as

providências subsequentes.

É o Parecer, S.M.J.

Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,

nos termos da Portaria n9 082/13, por .•.

Goiânia, 06 de junho de 2017.

RAFAI L DE CASTRO JÚNIOR/
/SSIÍSSOR J U R Í D I C O

OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, 299, /ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
• nBX: (62) 3230-7500
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Processo n° : 2017000416
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação r° 014/2017 - emergencial - serviço de peças para chassi

(bomba d'água Nova t remanufaturada e válvula para o pedal do freio
remanufaturada) para veí :ulos Articulado e Biarticulado Volvo B340M - DH12E.

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

formulada pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C. I. n" 055/2017, de

01/06/2017, quanto à legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese

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

especializada ao serviço de peças para chassi (bomba d'água Nova e remanufaturada e válvula

para o pedal do freio remanufaturada) para veículos Articulado e Biarticulado Volvo B340M -

DH12E.

Posto isto, \DOTO o Parecer n° -JJ.& / 17, por seus próprios

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

empresa.

Encaminhe se à CPL para juntada do Ato Declaratório de Dispensa.

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

autorização, a1 o seguinte, à CONTROLA )ORIA para as providências subsequentes.

ASSESSOI (A JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS C j DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

STENIO PRIMO
•I-WOK JURÍDICO • CHEFE

OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS ' - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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PROCESSO N° 2017000416

DISPENSA N° 014/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa Emergência! de Licitação, com fulcro no

Art. art. 29, inciso XV da Lei -"ederal 13.303/2016 e art. 33 da Lei

Estadual n° 17.928/12 e Parecer Jurídico n° __ /2017, para

contratação das empresas, NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME,e

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA, pelo valor total R$ 271.119,80 (Duzentos

setenta e um mil), para o 'Ornecimento emergencial de Bomba

D'Água (Nova), Bomba D'Água (Remanuf aturada) e

Válvulas do Pedal de Freio (Remanufaturadas), objetos desta

dispensa.

Face ao disposto -o art. Art. 29, XV da Lei 13.303/16 e

Art. 33 -• 34 da Lei Estadual n° 17.928/12, submeto o ato à

autoridade superior para ratificação e procedimentos cabíveis.

Goiânia, 07 de Junho de 2017,

UOlício^Lop^s Vila Verde
Presider;e da CPL



{(((«((IflfffflC M
METROBUS

PROCESSO: 2017000416
INTERESSADO: GER. DE MANUTEN
ASSUNTO: DISPENSA DE UCITAÇÃ

DESPACHO N.p 091/17-PRES. - Tendo em vista o que consta
nos autos, que tratam de fornecimento de Bomba D'Agua (nova), Bomba D'Agua
(remanufaturada) e Válvulas do Pedal de Freio (remanu f aturadas), o Diretor Presidente
RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nc 014/2017, bem como autoriza a
contratação das empresas NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nu

04.185.877/0001-55, e SUÉCIA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.714.977/0001-04, no
valor total de R$ 271.119,80 (Duzentos e setenta e um mil, cento e dezenove reais e oitenta
centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

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

metrobus@metrobus.go.go.br / PABX: (62) 3230-7500
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DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2017000416 Contrato 033/17 e 034/17. Assinaturas
Cl N" : 093/17 DATA: 12/06/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento 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° 033/17 a ser firmado com NACIONAL AUTO-

MOTIVA EIRELI ME, Contrato 034/17 com a SUÉCIA VEÍCULOS S/A, ambos oriundos do

Processo 2017000416, Dispensa de Licitação ne 014/17 realizada nos termos da Lei nc 13.303/16,

para colheita das assinaturas e posterior encaminhamento à Assessoria de Gestão.

Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida do instru-

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

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

data, nos termos do Parágrafo único do art. 61 da Lei n9 8666/93.

Ainda, informamos que o Processo se encontra devidamente instruído

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

Autoridade Superior.

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

instrumento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e

arquivamento.

Atenciosamente,

feio ANTÓNIO ARANTES
Assessor De Controladoria

METROBUS TRANSPORTE COLET1VOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia -GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail contruladoriaCamtf lrobus.uo.gov.br



GOlANtA, SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22.598 $ Diário Oficial

Indústria Química do Estado de Goiás S/A-
IQUEGO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O DIRETOR PRESIDENTE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO

DE GOlAS S.A. - IQUEGO, no uso das atribuições que lhe são

conferidas, atendendo ao que dispõe o inc. IV do art, 24 da Lei

8666/93, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para contratação

direta da empresa GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

LTDA-EPP, CNPJ n°. 07.262.535/0001-80. para a PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, COPEIRA,

RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELO

PERÍODODE60(SESSENTA)DIAS,INCLUINDOFORNECIMENTO

DE UNIFORMES E EP1'S, DE ACORDO COM AS ESPECIFICA-
ÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA QulMICA DO

ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO, no valor global de R$ 80.451,74
(Oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e um Reais e setenta e quatro

centavos), conforme proposta às fls.36/45, constante do Processo

n° 643/2017.

As despesas decorrentes da presente Dispensa de Licitação,

correrão por conta dos recursos provenientes da venda de

medicamentos para o Ministério da Saúde e da venda paralela de

medicamentos, conforme Despacho n". 643/2017, da Diretoria Ad-

ministrativa Financeira.

Publique-se
GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DA INDÚSTRIA QUÍMICA

DO ESTADO DE GOIÃS S.A. - IQUEGO, aos vinte e nove dias do

mês de junho de 2017.

António Faleiros Filho

Diretor Presidente

Protocolo 25005

Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO; 2017000417

ASSUNTO: Contrato de Fornecimento n" 035/17

OBJETO: Elementos do Hidráulico, filtro da cx voith, filtro da cx zf

do volvo B12M
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A

CONTRATADA: Nacional Automotiva Eirelli-ME

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias

VALOR: R$41.696,20

ASSINATURA: 19/06/17
NORMA LEGAL - Dispensa de Licitação n" 015/17-Baseado na Lei

n" 13.303/16 e suas alterações
SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz Jayme -
Metrobus e Lorena de Araújo Ramos-Nacional Automotiva Eirelli-ME

Marlius Braga Machado

Diretor Presidente

Protocolo 24931

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A., torna público a
dispensa de licitação para contratação das empresas Nacional

Automotiva Ltda-ME Ltda-ME, CNPJ n° 21.262.976/0001-02 e

Suécia Veículos Ltda, CNPJ n° 02.714.977/0001-04, no valor de

R$271.119,80 nos termos do Art. 29, XV da Lei n° 13.303/16 e

Artigo 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12, conforme-processo

2017000416, visando a aquisição emergência! de Bonib.)*

D'agua nova. Bomba D'agua remanufaturada e Válvulas do

pedal de Freio remanufaturadas.

MARLIUS BRAGA MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo 24982

SANEAGO

GOVERNO DE GOIÃS

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÒNICO N° 053/2017

PROCESSO N" 1154/2017 - SANEAGO

201700052000148 - CGE 20170005000149 -TCE

A SANEAMENTO DE GOlAS S.A. - SANEAGO, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 01.616.929/0001-

02, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de

Licitações - PR-CPL, torna público aos interessados que realizará

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço

por item, para AQUISIÇÃO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO E

TOCO FLANGEADO, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DA

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., conforme disposições fixadas no

Edital e Anexos.

Na data, horário e endereço eletrònico abaixo indicados far-se-á

a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, acessado por

meio do site: www.saneago.com.br.

DATA DE ABERTURA: 18 (dezoito) de julho de 2017 - HORÁRIO

DE BRASÍLIA: 08h30min (oito horas e trinta minutos).

O Edilal e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no

site: www.saneago.com.br

Goiânia, 29 de junho de 2017

Ednilson Alves da Rocha

Presidente da PR-CPL

Protocolo 25064

GOVERNO DE GOIÁS

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

AVISO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2017

PROCESSO N° 23066/2016 - SANEAGO

A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, toma público o

resultado de julgamento da licitação Pregão Eletrônico n° 045/2017,

cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 3 INVERSORES

DE FREQUÊNCIA PARA BOOSTER DO SISTEMA DE ABAS-

TECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, DA

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. EMPRESA VENCEDORA

DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ

NQ 62.158.480/0001-70, no item 1 (único), conforme ata constante

do processo.

Goiânia, 29 de junho de 2017

Ednilson Alves da Rocha

Presidente da PR-CPL

Protocolo 25084

DIÁRIO OHCIA1 DO ESTADO DF CrOIAS
Assinado digital mente pela ABC - AtíF.NCIA BRASIL CENTRAL

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 360021 c4
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CONTRATO N" 33/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A'E NACIONAL
AUTOMOTIVA EIRELI" - ME NAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o na 02.392.459/0001-03, adiante denomipada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO portador da Cl NL' 1.404.934 SSP/GO,
CPF/MF ne 307.798,551-91, e o Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, Cl ne 1141434 SESP/GO, CPF n°
307.303.681 -49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME, doravante denominada apenas CONTRATADA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 21.262.976/0001-02, estabelecida à Rodovia GO 522, n°. 500 A, Km 01 - Zona Rural,
Fazenda Córrego Branco, Itaberaí GO, CEP 76.630-000, telefone (62) 3516-1666 / (62) 81110805, representada
nesse ato pela Sócia LORENA DE ARAÚJO RAMOS, inscrita no CPF/MF sob o n.s 731 485 201 - 49,
portadora do RG n.Q 4281494 -2- via, expedido pela SSP-GO, residente e domiciliada a Rua 05, Qd. 29, Lt. 09,
casa 01, Vila Klerea - Goianira-GO., CEP 75 370-000, ^

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

CLÁUSUt A PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAt

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2017000416, Dispensa de Licitação n2 014/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nQ

13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

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

CLÁUSULA SEGUNDA ~ DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, Peças para chassis Volvo B12M 340, ano
2011/2014, Bomba D'Água (Nova), e execução de Serviço de Remanufaturamento de Bomba D'Água, para
veículos da frota operacional, veículos Articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E.

LOTE 01

Fomce

Disper

Item

1

10663 -

sã de Lie

Código

13388

NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE ME

:itação: 0014/2017 '

Produto

BOMBA DÁGUA DO VOLVO B12M - 2011

Marca

nihsi.i/i i.cm

Data:

Processo:

Un.

PÇ

02/06/2017

20 170004! 6

Qtde

30,00

T

Cod.:

Preço

' 3.980,00

otal Geral:

0544 79

Valor Total

119.400,00

119.400,00

d>

Rua Patriarca, n°. 299, Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453-610 - controladona@rnetrobu5.QO.aov.br
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LOTE 02 • •

Fomce

Díspen

Item

1

10663

sa de L
Código

15854

1- NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME"

citação: 0014/2017 '

Produto

BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA DO VOLVO
B 12 M ANO 201UX

Marca

EUROPARTS

Data:

Processo:

Un.

UND

(12/06/2017

2017(1(10416

Qtde

20,00

T<

i '<„!

Preço

2.532,70

>tal Geral:

054480

Valor Total

50.654,00

50.654,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário Iron Borges Feitosá e a Fiscalização a Cargo do
funcionário Adélcio Alves da Silva Júnior, conforme ato próprio de designação assinado pelo t i tu lar desta
pasta, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBpTO.

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

via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega

a) A CONTRATADA deverá entregar os materiais, Peças para chassis Volvo B12M 340, ano
2011/2014, Bomba D'Água (Nova), e o resultado do Serviço de Remanufaturamento de Bomba
D'Agua e Válvula do Pedal de Freio, no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
localizado na Rua Patriarca, nc 299 - Vila Regina - Goiânia - CEP.: 74.453-610, no horário
compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar
acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento ou serviço;

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

Parágrafo Segundo - Das Condições de Fornecimento

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

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

Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento

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

a) Os produtos serão recebidos Provisoriamente após entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, no prazo
de até 03 (três) dias úteis;

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

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no diaxdo

l&OhUX
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esgotamento do prazo.

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:

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

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

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nc 8.078, de 1990); -

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

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;

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

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

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

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

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

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

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

m) No caso da empresa CONTRATADA ser estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá
considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente no Estado de
( ioi.is. Nessr ai só, do pivço a SLT contnit.ido st'fá dedu/kl.i ,1 diíemic.i de ol íquot . i rn t iv o FsUido
origem da empresa e o Estado de Goiás.
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A CONTRATANTE obriga-se ar

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

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

c) CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

d) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contrato;

e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

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

impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses e, dos serviços,

prazo de 06 (seis) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota
fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os

mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo de 03 (três)

dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela
CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na Cláusula
Quarta, pelo valor total de R$ 170.054,00 (cento e setenta mil e cinquenta e quatro reais), inclusos todos os
encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a contar da data do recebimento
definitivo dos objetos contratados, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota
Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contratado e
protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada,

conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva (Nota

Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.
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Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente-•. ' - _, .
bancária (DOC, TED, Depósito) indicada pela CONTRATADA, sendo de sua inteira responsabilidade oS ' -
dados fornecidos, quando devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as

características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a):

í, além de estar acompanhada de:

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

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

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de

Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -

CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da
empresa e o objeto adjudicado. ,-

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar

os documentos solicitados nos parágrafos 3g e 4L> será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá

em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de

pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo Primeiro desta Cláusula.

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

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

provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou

incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando

suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa

haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente

com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,

conforme legislação em vigor.

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer Recu
orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através

Rua Patriarca, n°. 299, Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453-610 -
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n9 13.303/16, na Lei

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

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

natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts.

82 a 84 da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual nQ 17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93.

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

apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a

produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

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

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

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

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

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

ou não as Ordens de Fornecimento/Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01
02
03

04

05
06

CORRESPONDÊNCIA
2 % sobre o valor mensal do contrato
4 % sobre o valor mensal do contrato
6 % sobre o valor mensal do contrato
7 % sobre o valor mensal do contrato
8 % sobre o valor mensal do contrato
10 % sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientações da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução dos objetos,
por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador,
conforme previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.

GRAU
1

2

2

2

2.

2

AO
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^%o
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
em lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que
se negarem a usá-los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.
Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.
Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou
ensejar o seu retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução dos objetos, pessoal legalmente contratado nos
termos da legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou
fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução
do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inídôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou
que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato

ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipóteses de recusar-se à

celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos

prazos estipulados no presente Instrumento.

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

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

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

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

suspensão de licitar, impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
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 Vpaga
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias^úteis do recebimento da intimação da decisàVou
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cobrada judicialmente.

N& . , . <
Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescínd.i

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

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

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

graduados pelos seguintes prazos:

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

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

as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

do fornecimento de bens;

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

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

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

CONTRATANTE;

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

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

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

resultar de caso fortuito ou de força maior.

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

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

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

data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da
obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei nQ 13.303/16.

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

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

a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme previsto art. 82, § 1-
da Lei 13.303/16.

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde quejiaja 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
í\a Patriarca, n°. 299, Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453-610 - controladoria@metrobus.gg.gov.br
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fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

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

Goiânia-GO, 08 de junho de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Di r etor-presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão

CONTRATADA:

LORENA DE ARAÚJO RAMOS
Sócia

Testemunhas:

1-
Nome:
CPF:

2-
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nc 34/17

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

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n9 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o ny 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente MARL1US BRAGA MACHADO portador da Cl N9 1.404.934 SSP/GO,
CPF/MF nfi 307.798.551-91, e o Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, CT ns 1141434 SESP/GO, CPF nc

307.303.681 -49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:
SUÉCIA VEÍCULOS S/A., com sede à BR-153, Km 515, Retiro do Bosque, acréscimo lote 1-A, Aparecida de
Goiânia-GO, CEP 74.990-728, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 02.714.977/0001-04, telefone: (62) 4005-5959 /
4005-5917, adiante denominada apenas de CONTRATADA, legalmente representada por seus procuradores,
Sr. NIVALDO JOSÉ DA SILVA, portador do RG ne 674.156 SSP/GO, CPF n° 124.285.581-53 e Sr. JOSÉ PEDRO
DOS SANTOS, portador do RG ne 1923108-SSP/GO, CPF/MF ne 508.229.421-00, residente nesta Capital

-^Tem justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2017000416, Dispensa de Licitação n° 014/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nu

13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

Ap^icam-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 Remanufaturamento de Válvula do
Pedal de Freio, para veículos da frota operacional, veículos Articulados e Biarticulados Volvo B12.

LOTE 03

Fomcel 10731 -

Dispensa de Li

Item Código
T

1 7550

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

pitação: 0014/2017

Produto

VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO B 12
M-REMANUFATURA DA .

Marca

Data:

Processo:

Un.

PEC

u: <». :oi '

.'nnoniMio

Qtde

30,00

T«

< '<>,/

Preço

3.368,86

tal Geral:

054481

Valor Total

101.065,80

101.065,80

:
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo d(
funcionário Adélcio Alves da Silva Júnior, conforme ato próprio de designação assinado pelo t i tular desta
pasta, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16. \a Patriarca, n°. 299, Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453-610 - controladorla@meErobus.go.gov.br
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO. -
&r

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante peoíSte^rmaUJ

via emissão de Ordem de Serviço, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - Do local de Entresa

a) A CONTRATADA deverá entregar os materiais, Peças para chassis Volvo B12M 340, ano
2011/2014, Serviço de Remanufaturamento de Válvula do Pedal de Freio, no Almoxarifado Geral
da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n- 299 - Vila Regina - Goiânia -
CEP.: 74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta
feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de serviço;

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

Parágrafo Segundo - Das Condições tic Serviço

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

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

Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento

Os serviços serão recebidos por funcionário designado pela Gerência de Suprimentos nas seguintes
condições:

a) Os serviços serão recebidos Provisoriamente após entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, no prazo de até 03
(três) dias úteis;

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

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

Parágrafo Quarto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos serviços deverá ser feita na
presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela
Contratante.

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:

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

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

. . (-ít
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 1S-':1.
e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

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

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;

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

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

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

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

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

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

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

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

A CONTRATANTE obriga-se a:

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

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

c) CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

d) Zelar pelo bom andamento do contrato, dir imindo dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contrato;

e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na fornia prevista no contrato;

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

g) A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar'
nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.
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j _. ' " \A SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

t

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, 'VÍCios e/ou

impropriedades de prestação dos serviços prazo de 06 (seis) meses, a contar da entrega definitiva do serviço,

com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os

mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo de 03 (três)

dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela

CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos serviços fornecidos pela contratada seja maior que o

estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá o objeto de acordo com a Ordem de serviço discriminado na Cláusula Quarta,
pelo valor total de R$ 101.065,80 (cento e um mil e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), inclusos todos
os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a contar da data do recebimento
definitivo do objeto contratado, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal,
que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de serviço a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contratado e

protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada,

conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento definitivo do serviço, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota

Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

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

bancária (DOC, TED, Depósito) indicada pela CONTRATADA, sendo de sua inteira responsabilidade os

dados fornecidos, quando devidamente satisfeitas as condições do Contrato. -^

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as

características do serviço (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a).1

iva, além de estar acompanhada de:

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

b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS,

Trabalhista etc.). V

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de\o Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -
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CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da at

empresa e o objeto adjudicado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar
os documentos solicitados nos parágrafos 3e e 4e será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá

em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua úl t ima apresentação válida, sem prejuízo do prazo de

pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo Primeiro desta Cláusula.

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

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

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

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

até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa

haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice 1PCA, pró rata die.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Fmpresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente
com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,

conforme legislação em vigor.

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

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer Recurso
orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através da
Conta contábil de receitas ng 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

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

Estadual n° 17.928, de 27 de de/cmbro 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 nc 13.303/16; e Lei Estadual n° 17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,

descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá
apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a
produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as 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 ajust
sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conform
infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado
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dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano, independentemente

ou não as Ordens de Serviço no Contrato.

Tabela 1:

fe^'

GRAU

01

02

03

04

05

(><•

CORRESPONDÊNCIA

2 % sobre o valor mensal do contrato

4 % sobre o valor mensal do contrato

6 % sobre o valor mensal do contrato

7 % sobre o valor mensal do contrato

8 % sobre o valor mensal do contrato

10 % sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

r..

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

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

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientações da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução dos serviços, por
ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se 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 c seus Anexos, não
previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou
convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que se negarem a usá-
los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo, manchado ou
mau apresentado, por ocorrência.
Deixar de /elar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou ensejar o seu
retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado nos termos da
legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou fornecer
produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços ou
fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato, por
ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais, vias de
fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidõneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou que não
represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a execução contratual.'
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo, espécie,
qualidade etc.)

GRAU

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6
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Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor doSJ&sjirat^ ^cíj
ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipóteses de recusar-se^ ã"

celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos

prazos estipulados no presente Instrumento. ^

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

conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela CONTRATADA, sem
prejuízo de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78, Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cessantes e/ou danos
emergentes, por ela causados, a ser apurados pela CONTRATANTF; d) Declaração de Inidoneidade, suspensão de
licitar, impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e descredenciamcnto 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 CONTRATANTF, 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 CONTRATANTF rescinda
unilateralmente o contrato c- apl ique as demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de participação em licitação e
o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Goiás, deverão ser

graduados pelos seguintes prazos:

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

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

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato
resultar de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a X V I I do art. 78, da Lei nú,,
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente \s que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a \a da rescisão.

Rua Patriarca, n°. 299, Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453-610 - controladoria@metrobus.go.gov.br
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Transporte Cotetivo S/A

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação dá
obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei ne 13.303/16.

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

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

a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme previsto art. 82, § l9

da Lei 13.303/16.

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

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

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

Goiânia-GO, 08 de junho de 2017.

CONTRATA N

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO feUlZ JAYME
Diretor de Gestão

CONTRATADA:

NIV SILVA
Representante

Test

2-

JOSÉ PE DOS SANTOS
Representante

Nome:
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GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICIAL/GO N" 22.605

Diário Oficial

Tubias Edno da Silva Carritilha, Assistente de Gestão,
matricula 169-7.

Vinícius da Costa Pereira Afonso, Assistente de Gestão,
matrícula 191-0.

Goiânia, 18 de abril de 2017
PR-CPL- Comissão Permanente de Licitação

^ _____^_ Protocolo 26863

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CÊLG GT
EXTRAIO DE CONTRATO - Ari. 61 P.U. LEI 8.666/93

PR-PRGE 052/2017 (Processo n° 17.501136-09). SEPNET;
201710269000021. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
PR-PRGE 041/2017. Contratada: SYSTECH SISTEMAS E
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 03.263.975/0001-
09. Ressalvado o previsto neste termo aditivo, permanecem válidas
e inalteradas todas as demais cláusulas estipuladas no contrato
original .

Protocolo 26888

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrõnlco.
Tipo: Menor Preço Por Lote.
Número da licitação PR-CPL 7.0003/17-GT
Processo SEPNET: 201710269000003

Objeto: Aquisição de suprimentos de tecnologia da informação
e comunicação, conforme especificações contidas no Termo de
Referência.

Data de abertura: 26/07/2017 às 09:00 h

Edital e anexos disponíveis, em www.comprasnel.gQ.Qov.br e fatlp://
licitações, celggt.com/

PR-CPL - Comissão Permanente de Licitação
Protocolo 26694

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência.
Tipo: Menor Preço.
Número da licitação PR-CPL 2.0003/17-GT
Processo SEPNET: 201710269000032

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de
obras civis, eletromecànicas e elétricas na SE FIRMINÓPOLIS,
com elaboração de projetos executivos, "as builts" e fornecimento
diversos, especificados no aditai, projeto básico e seus anexos.

Data de abertura: 22/08/2017 às 10:00 h

Edital e anexos disponíveis, em ht{p://ljgitacoes.cglggt.com
PR-CPL Comissão Permanente de Licitação

Protocolo 26806

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência.
Tipo: Menor Preço.
Número da licitação PR-CPL 2.0002/17-GT
Processo SEPNET: 201710269000016

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução
de obras civis, eletromecânicas e elétricas na SE PLANALTO,
com elaboração de projetos executivos, "as builts" e fornecimento
diversos, especificados no edital, projeto básico e seus anexos.

Data de abertura: 15/08/2017 às 10:00 h

Edital e anexos disponíveis, em hltp://licitações.celggt.com
PR-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Protocolo 26865

CELG Telecoift

GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GoiásTelecom
CNPJ 10.268.439/0001-53 NIRE - 52101890745

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

Estão convocados os senhores acionistas da GOIÁS TELECOMU-
NICAÇÕES S.A. - GoiásTelecom, a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, na forma da Lei n° 6.404, de
15.12.1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
do Estatuto Social, de 02.12.2010. Em detrimento da reforma do
imóvel e da consequente impossibilidade de realização em sua
sede social, na Via Secundária 07 com Via Primária 01, quadra
01, lote 01, Distrito Agroindustrial de Goianira, Município de
Goíanira-GO, CEP: 75.370-000. as Assembleias serão realizadas
na Avenida 85, n° 1593, 3° andar, sala de reunião, Setor Marista,
CEP 74160-010. na cidade de Goiânia. Estado de Goiás, concomi-
tantemente, às 14 (quatorze) horas do dia 18 (dezoito) de julho de
2017. para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA.A1. Eleger membros do Conselho de Admi-
nistração e deliberar sobre remuneração;

A2. Eleger membros do Conselho Fiscal e deliberar sobre
remuneração; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
B1 Reformar o Estatuto Social, em função da mudança do título

do estabelecimento (nome de fantasia);
62 Outros assuntos de interesse da Sociedade Anónima.
INSTRUÇÕES GERAIS

a) Proposta da Administração, referente às matérias a
serem debatidas nas Assembleias, encontra-se à disposição no

local de realização das Assembleias. Goiânia, 06 de julho de
2017.

Júlio Cezar Vaz de Melo - Diretor Presidente

Protocolo 26660

Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO: 2017000416

ASSUNTO: Contrato de Fornecimento n° 033/17 e Serviços n°
034/17

OBJETO: Fornecimento de Bomba d'agua (nova) e execução de
serviços de remanufaturamento de Bomba d'agua

CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A

CONTRATADA: Nacional Automotiva Eireli-ME e Suécia Veículos S/A

VIGÊNCIA: 90 dias

VALOR: R$ 170.054.00 e R$ 101.065,80

ASSINATURA: 08/06/17

NORMA LEGAL: - Dispensa de Licitação n" 014/17-Baseado na Lei
n" 8.666/93 e suas alterações

SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz Jayme
- Metrobus e Lorena de Araújo Ramos - Nacional Automotiva
Eirelli-ME; Nivaldo José da Silva e José Pedro dos Santos - Suécia
Veículos S/A.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

Protocolo 27046

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS
Assinado digilalmeme pela ABC - AGENCIA BRASIL ChNTRAL

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 3bti797a2


