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METROBUS
Transporte Cotôtivo S/A

Goiânia, 06 de Abril de

De: Gerência de Manutenção de Frota
Para: Diretoria de Gestão
Assunto: Abertura de processo licitatório

Senhor Diretor,

Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, no sentido

de contratar empresa especializada no fornecimento Emergcncial (parcelado) de

Elementos Filtrantes, 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° 2016000892, o qual se reporta aos itens idênticos ao solicitado, não

tiveram proposta valida (DESERTO) referente aos lotes de n° 3 e 4 do edital (Filtro

Hidráulico, Filtro da caixa Voith e Filtro da Caixa ZF), 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° 2017000413.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

AU IL -.

i \X\. -A fi ,\n Borges Feitç/sa

Gerente de manutenção
Metrobus

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

FORNECIMENTO DE ELEMENTOS FILTRANTES

1.DOOBJETO

1.1- Contratação de empresa especializada no fornecimento Emergencial (parcelado)
de Elementos Filtrantes, para os veículos da frota operacional, veículos
articulados e biarticulados Volvo-B340M - DH12E, com projeção de consumo
para 90 (Noventa) dias, conforme especificações e quantitativos relacionados no
item 4, deste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

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

2.2- A presente contratação tem seu mister no exaurimento contratual vigente de
Elementos Filtrantes, bem como o fim da garantia de fábrica de 46 ônibus
articulados adquiridos em 2014. Outrossim o processo licitatório ordinário de
n° 2016000892, foi fracassado para o lote 03, e deserto para o lote 04, 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 licitatório sob. O n° 2017000413, referentes
aos mesmos objetos.

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

2.4- Salientamos ainda que, os Elementos Filtrantes, são de suma importância para
que o sistema de lubrificação funcione de forma plena, evitando o
comprometimento das peças moveis (motores, câmbios e diferenciais), sendo
essencial a aquisição dos mesmos para substituição, conforme especificado neste
Termo de Referência, vez que não possuímos esses componentes em estoque.
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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 precos.03 (três)
orçamentos, devidamente datados, assinados e com o CNPJ, da empresa consultada.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1 Especificações:

LOTE

01

ITEM

13346

13347

13348

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO B12M - 2011 BOSCH, MANN, FRAM,
METAL LEVE OU MELHOR QUALIDADE

FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO B12M - 2011 BOSCH, MANN, FRAM.
METAL LEVE OU MELHOR QUALIDADE

FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M - 2011 BOSCH, MANN, FRAM. METAL
LEVE OU MELHOR QUALIDADE

UNID.

PÇ

PÇ

PÇ

QTDE

70

70

20

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

5.1 Os Elementos Filtrantes, objeto do presente Termo de Referência deverão ser
entregues no Almoxarifado Geral da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na
Rua Patriarca, n° 299 - Vila Regina - Goiânia - 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;

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

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

6.1 O prazo para a entrega dos Elementos Filtrantes, será de até 03 (três) dias após a
emissão da Ordem de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que
poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

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

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

6.4 A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, 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
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especificações constantes do Edital e da proposta, e
que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório. 'x

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: ,-v
.1' , i í''-i' .jí;

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

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

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

8.1.3.1 O dever previsto no subitem anterior implica na
obrigação de, a 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, tretes, 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 atravós de rótulo a discriminação do produto iou
material acondicionado neste.

\. Manter estoque suficiente e responsabiliz^r-se pela completa entrega
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"
produtos, até o recebimento definitivo dos mesmos pela

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE obriaa-se a:

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

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

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

9.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

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

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

10. GARANTIA DO PRODUTO

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

10.2- Durante o prazo de garantia dos produtos e serviços a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas
expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele 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 e serviços fornecidos pela contratada seja
maior que o estabelecido no item 10.1 deste Termo de Referência, deverá prevalecer o
maior;

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

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

•
11.2- O pagamento se dará exclusivamente através de crédito em conta-corrent^ "
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bancária, indicada pela CONTRATADA, uma vez saíiafeila as côcoesesOTelecidas 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;

: ' • • ti. „'*.

11.5- Devem acompanhar a Nota riscai "xis seguintes documentos fornecidos pela
CONTRATADA: . - .M^J ,

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

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

11.6- A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de
apresentar os documentos solicitados nos itens anteriores, será devolvida à CONTRATADA e
seu pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis apóo 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 CONTRATOS

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

ME7ROBUS
Transporte Colellvo S/A

Goiânia, 06 de Abril de 2017.

Elaboração do Termo de Referência de 2016.

Gerente de Manutenção de Frota

Carimbo/Assinatura - Diretor
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Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES

Contrato: Proc. Lie ;

VOLUME

€0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



FROTA PARADA
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P A R E C E R n° 058/2017

Processo n° : 2016000892
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto ; Homologação / Adjudicação - Pregão Eletrônico n° 004/2017 -

elementos filtrantes para veículos articulados e Biarticulados Volvo
B340M - DH12E.

Trata-se de consulta formulada pela CPL Comissão

Permanente de Licitação, por meio da C.I n° 030/2017, de 30.03.2017, acerca do resultado

do Processo n° 2016000892, Pregão Eletrônico n° 004/2017, que tem como objeto a

Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de elementos filtrantes

para veículos articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Ressalta- -e que o preço total estimado para contratação é de

R$ 300.567,19 (trezentos mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos),

divididos em 04 (quatro) lotes.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente processo

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

Assessoria Jurídica, por meio do Parecer n° 043/2017 de 08.03.2017, tendo opinado

favoravelmente ao seguimento.

Relata a CPL que a Sessão Licitatória, na modalidade e

forma, Pregão Eletrônico, tipo, menor preço por lote, ocorreu em 28.03.2017, às 09:00

horas, através do sistema Comprasnet.

Da verificação da Ata de Realização do Pregão, ultrapassada

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

Metrcbus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74 453-610
fone (62)32307500
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que o menor lance, para o lote 01, foi dado pela empresa PPL Ò7STRIBUIDORA DE

PEÇAS LTDA, CNPJ n° 25.127.614/0004-02, no valor de R$ 116.099,10 (cento e dezesseis

mil, noventa e nove reais e dez centavos) e o lote 03, pela empresa JS DISTRIBUIDORA

DE PEÇAS S/A, CNPJ n" 04.185.877/0022-80, no valor de R$ 108.990,00 (cento e oito mil,

novecentos e noventa reais), sendo os lotes 02 e 04, declarados desertos, uma vez que

não acudiram nenhum interessado.

Encerrada a fase de lances, as empresas PPL

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA e JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, ofertantes

dos menores preços, para os lotes 01 e 03, respectivamente, foram comunicadas a

enviarem os documentos habilitatórios e as propostas com o preço atualizados para o c-

mail cpl@metrobus.go.gov.br, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Após o recebimento das Propostas e documentos

habilitatórios das empresas vencedoras PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA e JS

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, o Pregoeiro informou aos licitantes via chat de que os

documentos da empresa PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA atendeu ao solicitado

no Edital, sendo convocada para no prazo de 05 (cinco) dias enviar os documentos

originais

Porém, a proposta comercial da empresa JS

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, deixou de cumprir os requisitos de qualificação

técnica (item 8.2.2 do Edital) e marca, sendo que a marca apresentada na proposta está em

desacordo com a ofertada no Comprasnet, por isso, foi encaminhado cópia da proposta à

Gerência de Manutenção de Frota, para verificar se a marca apresentada atende ou não as

necessidades da empresa.

A Gerência de Manutenção de Frota, manifestou-se através

da C.I n° 025/17, di/cndo que a marca apresentada não atende as especificações técnicas

da Volvo; a vista disso, a empresa JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A foi

desclassificada e o lote 03, foi declarado FRACASSADO.

Quanto ,10 lote 0.2 (cota Reservada), declarado DESERTO, o

objeto será adjudicado a empresa PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, ofertante do

menor preço para o lote 01 (Cota Principal), no valor de R$ 38.699,70 (Trinta e oito mil,

seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos), nos termos do art. 7° § 1a do Decreto

Estadual 7.466/11 assim colacionado:

PI
Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiana GO. Cep 74 453-610

fone (62) 32307500
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Art. 7° Nas licitações para a aquisição de bens, prestação de
serviços e execução de obras d t; natureza divisível, os órgãos e as
entidades contratantes poderão reservar cota de até 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto, para a contratação de mícroempresas e
empresas d u pequeno porte. Rcdação dada pelo Decreto n" 7.600, de
12-04-2012.

§ 1° O instrumento convocatório deverá prever que, njuj > jiayendo
vencedor _pa_ra_ cptjL.J-ej^rynj^_j^ja__ppd^
yencodorda^cota prjncipaj, ou, diante de sua recusa, aos licitantcs
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado,
(grifo nosso).

•

Em face do encaminhamento dos documentos originais pela

empresa PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, esta foi declarada vencedora dos

lotes 01 e 02.

Tendo o presente processo licitatório obtido êxito parcial na

aquisição dos produtos solicitados, o Pregoeiro declarou a empresa PPL

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, vencedora dos lotes 01 e 02, sendo-lhe adjudicado

os objetos dos referidos lotes, com valor realizado de K$ 154.798,80 (cento e cinquenta e

quatro mil, setecentos e noventa e oito mil e oitenta centavos).

Quanto aos lotes 03 e 04, foram declarados pelo pregoeiro

fracassado e deserto, respectivamente.

Da verificação de todas as etapas do procedimento licitatório

em questão, percebe-se que a CPL cu.npriu rigorosamente os preceitos previstos nas Leis

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

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

Quanto i comunicação e apreciação da Controladoria-Geral

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

do art. 3° da Instrução Normativa nu ( ;íl/2015 - CGE-GO.

Quanto ,i comunicação ao TCE-GO, dar-se-á nos termos do

art. 263, §§ 4C ao 6tí do RITCE.

Ante o exposto, esta Assessoria SUGERE seja homologado

pela Presidência, a empresa PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ n«

25.127.614/0004-02, os lotes 01 e 02, no valor global de R$ 154.798,80 (cento e cinquenta e

quatro mil, setecentos e noventa e o;to reais e oitenta centavos); nos termos do art. 4°,

Metrobua Transporte ColeUvo S/A - Rua Patriarca ND299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74 453-610
'one (62) 32307500
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XXII, da Lei n° 10.520/02 e do art. 5B, IV e Artigo 8y, XIII, do

bem como seja declarado fracassado o lote 03 e deserto o lote 04

Devendo ainda determinar quanto aos lotes fracassado e

deserto, 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 marcado, sendo que:

a) Caso afirmativo, repetir o certame utilizando os dados

anteriormente apurados;

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

estimado, através de novos orçamenti s e precificação,

2 - Cãs ) a empresa esteja sofrendo ou prestes a sofrer

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

pra/o de novo certame, poderá contratar de forma direta, pelo valor estimado, devendo

apresentar as devidas justificativas soore esta situação.

Encamir Ite-se à Presidência, via Secretaria-Geral, para

decisão, e, após, caso seja acatada a í jgestão ora dada, remeta-se à CONTRQLADORIA,

para as providências tendentes à fc rmalização do Contrato Administrativo, e demais

providências subsequentes.

Após a homologação, providenciar remessa da cópia do

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

Cumpasnet.

E o Pare :er, S.MJ.

Submet< ^se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,

nos termos da Portaria ny 082/13, por Analogia.

Goiânia-GO/730 de março de 2017.

RAFAEt. DE CASTRO JUN7OR
Assessor Jurídico

OAB/GO 23.980

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rue Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO Cep 74 453-610
fone (62)32307500



METROBUS
TfOnspoíKí ColoUvo S/A

Processo n° ; 2016000892
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto ; Homologação / Adjudicação - Pregão Eletrônico nfl 004/2017 - elementos

filtrantes para veículos articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E.

DESPACHO NU0-D&/17-AIUR. Trata-se de consulta formulada

pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I n° 030/2017, de 30.03.2017,

acerca do resultado do Processo n° 2016000892, Pregão Eletrônico n° 004/2017, que tem como

objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de elementos

filtrantes para veículos articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Posto isto, ADOTO o Parecer r\°U-^ O / 17, p0r 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 CONTROLADOR1A para as

providências subsequentes.

ASSESSOMA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AO 30 DIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

ESTENIO PRIMO
ASSÍ.SSOR JURÍDICO - CHEFE

OAB/GO 23.950

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

PREGÃO ÊLETRONICO N° 004/2017<

O PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A,
no uso de suas atribuições iegais e em cumprimento ao disposto no art. 4", Inciso XVI da Lei
Federal nc 10,520/02. e Lei > 3.666/93, tendo em visía o PROCESSO N° 2016000892,
oriundo da Ger. de Man. da Frota,

RESOLVE:

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

01 -PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-lotes 01 e 02

Valor ...RS 154798,80

l!! - Determinar a afixação de cópia deste alo no placar desta
Empresa, para conhecimento dos interessados;

IV - À Controladoria para a formali?acão do documento contratual.

GABINETE DO OIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 31 DIAS 00 MÊS DE MARÇO DE
2017.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.
Rua Patriarca n° 299 - Vila Regina - Goiânia - Goiás - CEPj_74453-610

metrobustaimetrobus.ao.ao.br / pA8X-ffi?i.v~
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PROCESSO \: 2016000892
INTERESSADO- GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA FROTA
ASSUNTO: LICITAÇÃO Dír.ShRTA I; FRACASSADA

DESPACHO N° 051/17-PRES. Tendo em vista o que consta nos

autos, que trata de fornecimento parcelado de elementos filtrantes para veículos articulados e

Biarticulados Volvo B340M-DH12E, o Diretor Presidente1 acata o Parecer nu 058/17 da Assessoria

Jurídica, por seus próprios fundamentos, que adora como ra/ões de decidir , e declara

FRACASSADO o lote 03 e DESERTO o lote 04 do Pregão Eletrônxo n° 004/17.

Encaminhe-se os autos a Gerência de Manutenção de Frota para

manifes tar sobre as questões constantes no Parecer Jurídico ir' 058/2017, posteriormente à

Controladoria para as demais providências.

GABINETE DO DÍRETOR PRESIDENTE DA METROBUS

TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 31 DIAS DO MÊS DF. MARÇO DE

2017.

MARUUS 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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Proposta Comercial
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No.PEDIDO: 0526426

Peça Descrição

RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4067216

Qtdc. Qtde. Preço
Atendida Pedida Unitário

KIT U! [ ILTf1 ' ' Dl ObKO

'II :; •

Valor
Produto

2.961,411

ICMS
ST

T, 00

0,00

0 ,00

Valor
Desconto

Valor
Liquido

12 . 1 4 1 , 4 0 0,00

2 . 9 6 1 , 4 0 0 , 0 0

3 G . 0 4 2 , 9 0 0 , O C

5 2 . 3 4 5 , 7 0

uft^AMENTO BftSFA:iO NA l'El>It)A Dfc^ F'FICAi

0,00 0,00

PAG



ORÇAMENTO

No. 0526426
•

CONCESSIONÁRIA

Suécia Veiculos Ltda CGC/CPF : 02.714.977/0001-04
Rod. BR 153. KM S15 LT 001
Retiro do BOSUMO A.mínimo
Aparecida de Goinnm - GO

.__... _ _ _ _ _ _ . _ _. „ „ _ _ . _ . . . . '
CLIENTE

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

Fone No : (62) 3230-7500
VILA REGINA
74 453-610 GulANlA GO Ref. . :

VEÍCULO

Número chassi 1 ipo: Entrega Técnica
Cipo: Ano Veículo

Caixa de Cambio Tipn Placa
Eixo Traseiro 1 Km.Veiculo
Eixo Traseiro 2
Data Registro

Data Pedido ; No.Pedido j Entrada Prevista Saida Prevista Emissão orçamento Prazo Pagamento

26/04/17 ; 06^b-12t.i 26/04/17 j 26/04/17 13:56:17 ri j 02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4067216 52.345,70
DESCONTO DB PEÇAS 0,00
ICMS ST OÍOO
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

ffc TOTAL DO ORÇAMENTO 52.345,70

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

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



METROBUS TRANSPORTE COÍ.W./O S/A

METROBUS Pedido de Compra - Emergência: 0113/2017
Transporte Cofelivo S/A

ITEM QTDE UN PRODUTO

l 70 PÇ FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO B12M - 2011

2 70 PÇ FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO BI2M - 2011

20 PC FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M-2011

Mapa de Cotação

Fornecedor (es):

Total por Fornecedor:

10549
10663
10731

- 2011 Unit.
Tot.

-2011 Unit.
Tot.

Unit.
Tot.

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

MÉDIA VALOR

10549

R$158,06 RS
R$ 11.064.20 RS

R$ 582,76 RS
R$ 40.792.96 RS

R$ 186.80 RS
. R$3.736.00 RS

252,28
17.659,60

725,40
50.778,00

215,00
4.300,00

1.192,68

72.737,60

10663

RS 39.88
RS 2.791,60

RS 499.40
RS 34.958.00

RS 197,33
RS 3.946.60

736,61
41.696,20

10731

RS 182,02
RS 12.741.40

RS 523.47
RS 36.642.90

RS 148,07
RS 2.961,40

853,56

52.345,70

Cod: Q5442H

Média Total das Médias por Itens: 55.593,16

AUTORIZO

Goiânia ./ J

Diretor Financeiro/Administrativo

AUTORIZO

Goiânia / /

Presidente

17/05/2017 —Ptígina l de I



CONTRATO DA SOCIEDADE LTDA

Por este instrumento particular de contrato social as abaixo assinados.

LORENA DE ARAÚJO RAMOS, brasileira, solteira, filha de José Ramos Vaiadão e de
Luiza Vicentina De Araújo Ramos, portadora do RG n. 4281494 2a Via SSP-GO inscrito no
CPF n.° 731.465.201-49 natural de Goiânia-GO nascida em 12/05/1986, residente e
domiciliada a Rua 05 Qd 29 Lt 09 casa l Vila Klerea - Goianira - Goiás - CEP: 75.370-
000.
LUAMA DE ARAÚJO RAMOS brasileira, solteira, fiiha de José Ramos Vaiadão e de
Luiza Viceníina De Arauto Ramos, portadora do RG ri 4281485 DGPC-GO inscrito no CPF
n.l> 006375.281-89 natural de Goiãnia-GO nascida em 29/03/1984. residente e
domiciliado a Rua Santa Maria Qd Área GB 3e BI. B AP 304 Residencial Santa Maria
Condomínio Santa Rita - Goiânia - Goiás - CE^; 74.486-045.
Resolvem de comum acordo formar a sociedade limitada, mediante as cláusulas e
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA.
Da denominarão social, sede inicio de atividades vigências;
A sociedade girara sob a denominação social de:
NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA.

O nome fantasia será denominado,
NACIONAL AUTOMOTIVA

A sede será na Rodovia GO 522 km 01 N£ 500 A Fazenda córrego Branco Itabera. -
Goiás - CEP: 76.630-000, com início de atividades estabelecido para o dia 25/1 C/201 A,
pocendc abnr filiais, sucursais, escritório em qualquer parte do país. A sociedade será
controlada peio o presente ínsírumenic e pôr prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA.
Ramo de Atividade da Sociedade:
COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO ATACADO E VAREJO, ACESSÓRIOS
NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.

CLÁUSULA TERCEIRA.
Administração da sociedade caberá a LORENA DE ARAÚJO RAMOS com o poder e
atribuições de administrar, em suas aíividades e fins que responderão pe'a a mesma
at'va e passivamente em juiz e fora deíes podendo praticar e assinar todos os atos de
gestão física e financeira, autorizado o use do nome empresarial, vedado, no entanto
em aíividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como orerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outrc sócio, (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064,
CC/2002)

^ que tittt ilooumcriro da empresa NACIONAL A'_!TOMOTTVA LTD-v, X ire C 203-400S4-7 . foi deferido c arquivado na Jiuita Comera*', di

Guias, 3ara vaiidar este documento aocs»f hup;.'\vT-vwjuceg s° gov.b Nc do proiotolo U/202493-7 t o código de segui:ui-;d RoZsD Esia c

..ia JigJalmcniee assmad» f ir. ; U i O / ? i í M iõ ; i í-20 por Pcuia Nun^s Lobo - SL'crctdr;5 Geral.
- .• i de •'.



• I
. D"?;>.

Í
, —'

•"""" __„

"/J

CLÁUSULA QUARTA.
A título de pró-labore a sócia, LORENA DE ARAÚJO RAMOS, terá mensalmente uma
retirada fixada anualmente, obedecendo ac limite da legislação do imposto de renda e
creditado em conta corrente dos sócios.

CLAUSULA QUINTA.
Anualmente a 31 de dezembro, levantar-se um balanço dos resultados onde lucros e
prejuízos serão distribuídos ou suportados pêlos os sócios, proporcionalmente ao
capital de cada um. Poderá também, a critério dos sócios, os lucros constituírem
reserva para o futuro aumento do capita! social.

CLÁUSULA SEXTA.
O capital social será de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) divididos em 200 000
(Duzentas Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, sendo RS 100.000.00
(Cem Mil Reais) totalmente integralízados pelos sócios em moeda corrente do país no
ato da constituição da sociedade e R$ 100.000 00 £ Cem Mit Reais) a ser integralizados
no valor de R$ 25,000.00 ( Vinte e Cinco Mil Reais} a cada seis meses consecutivo
iniciando a partir de 21/01/2015, e R$ 25.000.00 (Vinte e Cinco Mil Reais) em
02/07/2015 e R$ 25.000.00 {Vinte e Cinco Mil Reais) em 02/01/2016 e RS 25.000.00
£Vinie e Cinco MB Reais) em 02/07/2016. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos responsabilizam solidariamente pela integralizaçao do
capitai sócia!. De acordo com artigo 1052 do código civil 2002. Portanto o capital social
fica assim distribuído enire os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA.
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas iodos
respondem solidariamente pela intesralização do capital social, (art 1.052, CC/2002):
SÓCIOS . QUOTAS % VALOR
LOHENA DE ARAÚJO RAMOS
LUANA DE ARAÚJO RAMOS

138.000 99 198.00000
2.000 ; • • 2.000,00

TOTAL 200.000 100 200.000.00

CLÁUSULA OITAVA
O exercício fiscal da sociedade encerra se em 31 de dezembro de cada ano quando
será levantado um balanço anual para fins societário e fiscal. Após transcrito nos livros
na conformidade da legislação. Ficarão na sede da sociedade copias dos mesmos a
disposição dos sócios.

CLÁUSULA NONA.
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atlvidade com os
herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possfve) ou tnexistíndc interesse destes
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apuracto e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balance
especialmente levantada.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócic. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2O02).

fcnitico que estt; documento da empresa NÍAOIONAL AUTOMOTIVA LTI>A.. Kírc: 52 20340084-7 , foi deferido e tuquivado na Junra Co-rierci.il Jo ! . - . . . d

Goiás. Para validar este documento, areisr l í i í . » 'w\ [nteg.go.gov.hr/ s informe: Xa cio protocolo H.'202493-T e o código de segurança RSZgD HM .-"ria foi

autenticada digitalmenic j assinada cm 2 Í / JO /20U l<í;45;20 por Paula Nunes Lobo - Secreiáriu l^ral.
•



CLÁUSULA DfeCtMA.
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transteridas a terceiros sern o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formaljzando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1.056, ârt. 1.057,
CG/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
Na dissolução ou extinção da sociedade, após as obrigações cumpridas, os sócios
receberão proporcionalmente as suas quotas, o património liquido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
Fica eleito o foro da cidade de Itaberar-Goiás, para dirimirem as dúvidas que pôr
ventura virern a ocorrer e que não estejam explicitas no presente instrumento
contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falirnentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade, (art. 1.011, § 1«, CC/2Q02).

E pôr estarem justos e contratados, firmam o presente em 01 (uma) via, os quais
assinam, destinando se uma via aos arquivos da Junta Comercial do Estado de Goiás.

líaberaí-Goiás, 16 de Outubro de 2014.

AO •*---*_*-... r «•yv-^v-yv vto* »s^>*» ' -_•
LOREÍVA DE AftAUJO RAMOS

LUANA DG ARAÚJO RAMOS

R»«S^Wí

a juwAxoMHtdáL DO KTADOQE GOIÁS '•
CERTIFICO O REGISTRO EM:
SOB O NÚMERO:
Protocolo: -"

20/1012014
52203* OIJWÍ
i J «MM*». 7

Si

Certifico que este documento da empresa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA . KH-J . 5? "V."í-0084-7 , foi de&rido e arquivado na Junta Comercial do l ;!a Ic
Goiás. Para validar este documento, acasse http://www.juceg.g.o.gov.br/ e ;,-,forme; Ns do pr.ii.ocok) !4/'202493-7 e o código de segurança RSZi); ' i cópia foi

autenticada dígitalmcnte c assinada em 21/10/201 " por Paula . • . • . : - . Lobo - Secretária Gerai
•



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL !
E TABELIONATO DE NOTAS

_ÍA*» a/at ff

06S314Ci729l6290230D293f> Consulte em
**Z*f5&Hl*m: • • !

r Reconheço VEROAOBRA-a-aãsinstura
. ARAÚJO RAMOS.JDOÚ fe/ÚenftreT 17 tíf

' 'L-n i f icoque este documento da empresa NACIONAL. AUTOMOTIVA l.TDA ,>Jirc:. S2 203400M-7 , foi deferido e (irquivarlo ns Junca Comercia; do E-

Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.ta • N'J do proiocul" í4-702493-7 c o código de segurança R8ZgD. B:.-'

jmeniicada tligílaímenie « assinada ere 21/10/2014 ló.45;20 poi P;UÍÍJ Nunes Lute, Ficcrcíárii Geral.
• i .'
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA ME

CNPJ N.° 21.262.976/OOOV02

Pôr este instrumento particular de alteração contratual as abaixo assinados:
LORENA DE ARAÚJO RAMOS, brasileira, so:teira, f:!ha de José Ramos Valadão e de
Luiza Vicentina De Araújo Ramos, portadora do RG n 4281494 2° Via SSP-GO inscrito no
CPF n.° 731.485.201-49 natural de Goiânia-GO nascida ern 12/05/1986, residente e
domiciliada a Rua 05 Qd 29 Lt 09 casa 1 Vila Kterea - Goianira - Goiás - CEP; 75 370-
000
LUANA DE ARAÚJO RAMOS brasileira, solteira, filha de José Ramos Valadão e de
Luíza Vicentina De Araújo Ramos, portadora do RG n.4281485 DGPC-GO inscrito no CPF
n.° 006.975 281-89 natural de Goiânia-GO nascida ern 29/03/1984, residente e
domiciliado a Rua Santa Maria Od Área GB 3a BL B AP 304 Residencial Santa Maria
Condomínio Santa Rita - Goiânia - Goiás - CEP: 74 486-045

Únicos sócios componentes desta sociedade LTDA: NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA
ME. e tern como titulo do estabelecimento: NACIONAL AUTOMOTIVA e sede e domicilio
na Rodovia GO 522 km 01 N° 500 A Fazenda córrego Branco - Itaberaí - Goiás - CEiP
76 630-000, devidamente registrada na Junta Comercial do estado de Goiás, sob o N °
52203400847 em 20/10/2014, inscrita no CNPJ N." 21 262 976/0001-02, resolve entre-si
alterar o contrato social conforme as clausulas e condições seguintes: (art. 997, 11,
CG/2002)

CLAUSULA PRIMEIRA: Que retira-se neste ato a sócia LUANA DE ARAÚJO RAMOS
acima qualificada que cede e transfere neste ato todas as suas quotas de participação na
sociedade sem nada mais pode reclamar posteriormente seja a que título for no valor de
2.000,00 (Dois Mil Reais) a sócia remanescente, LORENA DE ARAÚJO RAMOS nos
termos do Art 1033 CC/2002 a empresa ficada unipessoal pelo prazo de 180 iCentc e
Oitenta) dias caso ultrapasse esíe prazo fica sujeita as sanções impostas pela lei. E corn
a presente alteração o capital social ficara assim descrito:

SÓCIOS QUOTAS __% VALOR
LORENA DE ARAÚJO RAMOS 200.000 100_ 200.000,00
JOIAk___ 200.000 100 200.000,00

CLAUSULA SEGUNDA:
A administração da sociedade caberá a sócia, LORENA DE ARAÚJO RAMOS que
assina individualmente, com poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ac interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alinear bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos
997 Vi, 1013, 1015, 1064, CC/2002).

.' L-.IC .loLumemo th empreso NACIONAL AUTOMOTIVA U TM - ME, N - MMS4-7 , lin deferido e arquivado na Junta Comercial .Ir,

• is. Par:i validar este documento, acesse http.;/v. ww.iiicetí "o.yuv IM o imomie N° do protocu • • i D código de segurança puqsU. F.sta oipn foi

autenticada clicilnluunti: ií assinada em 02/12 20 L-Í l v.í ' :••) por i';nui;< N une . i oho Se



CLAUSULA TERCEIRA:

A administradora declara sob as penas da lei, de que não esla impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em vinude de condenação crimina!.
(art. 1.011,§ 1°tdoCC/2002).

E pôr estarem justos e contratados, firmam o presente em 01 (uma) via. os quais
assinam, destinando se uma via aos arquivos da Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goianira-Go, 05 de Novembro de 2015.
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SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Df-" GOtÁS

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DF: EMF'R£SAS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

NOME EMPRESARIAL NACIONAL AUTOMOTIVA tf!-.'

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPC' •

NIRE (Sedei

52 60029065-7

CNPJ

21.262.976/0001-02

DATA DE ARQim •
DO ATO CONSTITUTIVO

20' 10/2014

DATA DE IN;CI>:
ATIVIDADE

• ) 201 i

'-MD£RFÇO RODOVIA GO .W

NUMERO 500 A Co .-F

MUNICÍPIO ITABERA'

KM 1;FAZENDA CÓRREGO l • BAiRRO /G''

FSTADO

BJETO SOCIAL. / ATIVIDADil ECONÓMICA

OMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO ATACADO Ê \'AREJO ACESSÓRK
REPARAÇÃO MECÂNICA DE VElCUl OS

/ElCULOS AUTOMOTORES SEP- - EMA UfENÇÃO E

CAPITAL R$ 200 000,00

DUZENTOS MIL REAIS

! MPRFSA Ol FivlPRFSA DF

CAPITAL INTEGRALIZADO RS 100 OOO.OC

CEM MIL •

A DF' ARAíJJO RAMOS

' lANDATO

STRrtDOR NOMEADO/INÍCIO D - M O i^NOATO

NOME

l LORENA DE ARAÚJO RAMOS

TMO ARQUIVAMENTO

ATO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ENQUADRAMENTO DE W

.£ P

: ' ÍOATIVO

• N o t venfied _ t

IUNI
- i-iRST

•J.lfiCSlJi
CO -J
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PREFEITURA DE ITABERAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nos termos do Art 224, §§ 1° a 4° do Código Tributário Municipal - CTM, concede-se o presente Alvará de Licença para Localização e
Funcionamento à empresa a seguir identificada, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

:lncrição Municipal: 06021^ ____^_
iRazão Social: NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - MH
ÍNome Fantasia. NACIONAL AUTOMOTIVA

ICNPJ / CPF: 21.262,976/0001-02

'Endereço- RQD GO 522. 5QOA, QD. LT, KM 1, FAZENDA CÓRREGO BRANCO' _
JÃtjvidade '. Pnncjp_aí: COMERCIO A VARÉJODE PEÇAS^EACÉSORiOS NOVOS PARAVEICU LOS_A

fctivídadeSecundariaTCOMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS É ACESSÓRIOS NOVOS PARA VÊICÚL
jínício das Atividades: 19/11/2014 ' Horário de Atendimento: Segunda a Sexta: dasQ8:00 às 11:00 ê das 11:00 às 18:00
iResponsávil pela' Empresa: LORÈNÀ DE ARAÚJO RAMOS Váíido_ate: 31/12/2017
rEmitjdo em:16 deMarço de 2017 DUAM713399746
lõbs.:
JALVARA DE LICENÇA AMBIENTAL NR 001402/2017 ÇOMVALJpADE 0_8/03/20J 8
CONFORMIDADE NE 27148/17 COM VALIDADE 17/02/2018.

7
José Paulo Graciano
Diretof da Receita Munkíipal

M3tricula-460

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



28/03/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

21.262.976/0001-02

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

20/10/2014

NOME EMPRESARIAL

NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME

O DO ESTABEIFCIMENTO (NOME DE FANTASIA)

NACIONAL AUTOMOTIVA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresa ri

LOGRADOURO

ROD GO 522

CEP
76.630-000

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA CÓRREGO BRANCO

F.NDERRÇO ELR RÔNICO

hmcontabilidade@brturbo.com.br

NUMERO

500 A
COMPLEMENTO

KM 1

Ml

GO

TELEFONE

(62) 3516-1666

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

Kl fUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

20/10/2014

SirUACAOESPtCIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução 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

para impr«síàc

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, eliquc aqui.
Atua! i/c sua página

hltps^Avww.recei (a.faz enda.pov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrev a/C npjreva_Comprovan[e.asp
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Goianira/GO, 19 de Abri! de 2017

Brunrts Carol/nni Ribeiro de Moraes - Escrevente

Av Goiás n° 438 Cenlfo-Goianira-GO
Bwnna Carotnnt R.



CAIXA
CAIXA ECONÓMICA 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 10:38:30.

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

htt|is://www.sifge.caixa.gOT.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprim^ 1/1



•BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2a via de Certidão

Participe Serviços Legislação

Recerta Federal ,
CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuraclorin-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 n9 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 corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 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 Preparar p agi ri a
p .irá impressão

httf ://www.receita.fazenda.a^v.br/Aplicacoes/ATSPO/Cer(idao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem = 1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão n ° : 128807733/2017
Expedição: 15/05/2017, às 1 0 : 3 7 : 4 8
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), inscri to (a) no CNPJ sob o n°
2 1 . 2 6 2 . 9 7 6 / 0 0 0 1 - 0 2 , 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 Adminis t ra t iva n° 1470 /2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, 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 es tão a tua l i zados até 2 ( d o i s ) dias
an t e r io re s à data da sua exped ição .
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l iais .
A aceitação desta certidão condiciona-se à ve r i f i cação de sua
au ten t i c idade no por t a 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 Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
neces sá r i o s à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r aba lh i s t a s , inc lus ive no c o n c e r n e n t e aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i a ri os, a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Minis tér io Público do
Trabalho ou Comissão de Concil iação Prévia .



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: Nu 16549600

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

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

. *. *- #. *- *. *- *. *• *• *. #. *• *. *. *- #. *- *-• *- *• *• *- *• 'r1

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

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

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

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

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

. 4-., *. .*. *. *. *. *. *. *. *. *. *• *• #• *•• *• '-f- f- *• *- #• *• - * = • *

FUNDAMENTO LEGAL:

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

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

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

doartigo29daLeinr.8.666de21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.488.519.361 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 15 MAIO DE 2017 HORA: 10:36:47:6



15/05/2017 https://www,goiania.go.gov.bf/sistemas/sccer/asp/sccenjujuuvvu.asij

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: 3.650.491-2

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.QO.aov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

httfs://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1



15/05/2017

PRASIL Acesso à informação

Emissão de 2a via de Certidão

Participe Serviços

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 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 nQ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:22:47 do dia 20/03/2017 <hora e data de 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

h«f.://w w w. r eceita.fazerxJa.gov.br/Apl i cacoes/AT^ 1/1



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

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 16549507

'33/ — <-r —

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

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

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

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

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

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

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

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

. .•;.. *. *. :(í. *. *. m. *. *. *. *. *. *. *. *. M-. *. *. #. m. *. i|i. m. D<

FUNDAMENTO LEGAL:

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

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

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

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

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.546.5S7.557 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 15 MAIO DE 2017 HORA: 10:31:43:0



1a 35/2017 hrtps://w ww.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp

Secretaria Municipal de Fin

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.650.456-4

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.Qoiania.ao.aov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

htt|;s://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUÉCIA VEÍCULOS S . A .
(MATRIZ E FILIAIS} CNPJ: 0 2 . 7 1 4 . 9 7 7 / 0 0 0 1 - 0 4

Certidão n° : 128806942/2017
Expedição: 15/05/2017, às 1 0 : 3 2 : 4 5

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 S U É C I A V E Í C U L O S S . A .
(MATRIZ E F ILIAIS) , Inscrito (a) : :NPJ a b c n u

0 2 . 7 1 4 . 9 7 7 / 0 0 0 1 - 0 4 , NÃO CONSTA do B a n c o 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 Tribunal Superior do
Trabalho, 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 estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias

anter iores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l iais .

A acei tação desta cer t idão 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 S u p e r i o r 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 raba lh i s t a s cons tam os dados

necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória t ransi tada em julgado ou em
acordos jud ic ia i s t r aba lh i s t a s , inc lus ive no conce rnen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i os, a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Minis té r io Público do
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prév ia .



15/D5/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprim^

CAI\A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02714977/0001-04

Razão Social: SUÉCIA VEÍCULOS s A
Endereço: ROD BR-ISS SN KM 515 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 10:33:30.

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

httFs://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprim^ 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° 16549449

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

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

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

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

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

. #. #. *. *. *. *. *. *• *- *. *. =f-. *. *. *. *. *, *. *. *. *. *. t. *

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

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

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.8.666 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: 5.555.445.594.566 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 15 MAIO DE 2017 HORA: 10:29:13:8



15/05/2017 https://www.goJania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccerUU^UUwU.asp

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: 3.650.429-7

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.ao.aov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

https://www.goiania.go.gov.bf/sistemas/sccer/asp'sccer00300w0.asp 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

• •• •

Nome: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
(MATRIZ E F ILIAIS) CNPJ: 0 4 . 1 8 5 . 8 7 7 / 0 0 0 1 - 5 5

Certidão n ° : 128806033/2017
Expedição: 15/05/2017, às 1 0 : 2 7 : 0 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), inscrito ( a ) no CNPJ sob o n°

0 4 . 1 8 5 . 8 7 7 / 0 0 0 1 - 5 5 , 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 cora base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta 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 exped ição .
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi l iais.
A acei tação desta cer t idão condic iona-se à ve r i f i c ação de sua
a u t e n t i c i d a d e no po r t a l do T r i b u n a l Supe r io r do T r a b a l h o na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco N a c i o n a l de Devedores T r a b a l h i s t a s cons t am 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 id i cas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r aba lh i s t a s , inc lus ive no 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 ios , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados peran te o Minis té r io Público do
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prévia.



15/05/2Q17 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf^

CAI\A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04185877/0001-55

Razão Social: J s DISTRIBUIDORA DE PECAS SÁ
Nome Fantasia: s AUTO PECAS
Endereço: AV T 4 1473 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 10:25:54.

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

httF's://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz-11108430&VARPessoa-11108430&VARUf=GO&VARInscr... 1/1
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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 r\- 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.

Nova Consulta Preparar pág ina
para impressão

httr>://www Jeceita.fazenda.gov.br/Aplicações/AT ̂ ^



Cl. 008/17

METROBUS
Transporte Coletivo S/A

4V
r V1"t

Goiânia, 17 de maio de 2017.

De: Gerência de Suprimentos

Para: Diretoria de Gestão

Assunto: Precificação para Aquisição de Elementos Filtrantes.

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. N9 013/17 da Gerência de Manutenção de Frota,

que solicita abertura de processo licitatório para compra de Elementos Filtrantes

para os veículos da Frota Operacional, veículos articulados e biarticulados

volvo B340m - DH12E, anexamos ao processo o pedido de compra, os orçamentos e

o mapa de cotação para os itens.

O valor médio global apurado é R$ 55.593,16 (Cinquenta e cinco mil,

quinhentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) e o menor valor apurado é R$

41.696,20 (Quarenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos):

Ofertado pela empresa: NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME.

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

Atenciosamente,



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

Processo: 2017000417

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

METROBUS l

l -Víí,vir.,
.̂-íb.

14°)

—

A•-r—r

ir/w
Assunto: Fornecimento de Elementos Filtrantes

DESPACHO N" 163/2017-DG.

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

008/17 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 foi de R$ 55.593,16 (cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e três

reais e dezesseis centavos) e o menor preço apurado foi de RS 41.696,20 (quarenta e um

mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos), ofertado pela empresa

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - MM.

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 20i;7.

RICARDO LUIZ JAYMI
DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NAfORMA DA LEI

Marliiis Braga Machado
Presidência

METROBUS

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

Fones: (62) 3297-7790/3297-7791 - PABX: (62) 3297-1333 - FAX:(62) 3297-1206/3297-1312 - E-mail: dirfinanceira@metrobus.com.br



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

C,1.106/2017 Goiânia, 31 de maio 20ltS
De: Gerência de Suprimentos
Para: CPL
Assunto: Explicativo do prazo para conclusão da precificação do processo

2016000417

Senhor Presidente da Comissão,

Vimos através desta informar que tentamos de inúmeras maneiras evitar orçar

os lotes desse processo (2016000417) nas concessionárias, em razão dos altos

preços praticados por elas. Porém como são peças muito especificas 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

Gerente de Suprimentos

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca n° 299, Vila Regina - Goiânia - Goiás 3297-1333



2017-5-31 Zimbra

Zimbra ires@metrobus.go.gov.br

ENC: Orçamento Volvo 0509081

aiDe : Andre Borges <andre.borges@laponia.com.br> Ter, 02 de Mai de 2017 16:10

Remetente : andre borges <andre.borges@laponia.com.br> ^1 anexo

Assunto : ENC: Orçamento Volvo 0509081

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.euritiba@volvo.com>
Enviado: terça-feira, 2 de maio de 2017 16:05
Para: André Borges
Assunto: Orçamento Volvo 0509081

Em anexo orçamento solicitado à sua concessionária Volvo.

Orcamento_0509081.PDF
'S 19 KB

httfs://webrnaJl.goJas.gov.br/2imbra/h/prJntmessage?id=C:-423 1/1



j:/-ç-/ mimara

/.imbra ires@metrobus.go.gov.br

Cotação

De : ORIONFILTROS Filtros e Lubrificantes Ter, 25 de Abr de 2017 17:14
<orionfiltros@gmail.com>

Remetente : orionfiltros@gmail.com

Assunto : Cotação

Para : ires@metrobus.go.gov.br

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa tarde!

P Conforme sua solicitação, segue abaixo nossa proposta de fornecimento:

20801559 R$ 54,40 Donaldson (imediato)

85126268 sem cadastro

3098081 R$ 208,00 Donaldson (96 dias)

- preços líquidos unitários;

- prazo de entrega: acima;

- prazo de pagamento: a vista;

- preço posto nossa loja Porto Alegre - RS;

- empresa optante pelos Simples Nacional - não gera crédito de ICMS, IPI e ST;

- validade desta proposta: 10 dias.

Wagner Castanheira

ORIONFILTROS - ORION Com. de Filtros e Lubrificantes Ltda.
Rua Cel. Claudino 423 Loja 12 cep: 91910-670 Porto Alegre - RS
(51)3261.8769 3022.7363 999.681.612 *12Anos*
www.orionfiltro5.com.br orionfiltros.ind(â)gmail.com
http://orionfiltrQS.com.br/lojavirtual/filtros-industriais.html

orionfiltros

NewsByMap - App Gratuito de notícias

Estamos divulgando o APP de noticias em Android do nosso Webmaster
httfs://webmail.goias.gov.br/zirnbra/h/printmessage?id=347 1/2



2017-4-28 Zimbra: Entrada

Ires de Sou» Silva Ajuda

l M U I Lista de endereços Agenda Tarefas I'1'JÍ'JU.II.. ]'.,

i Entrada
Bale-papos

J*1 Enviadas

Rascunhos

Spam

Llxeir»

Ene on Irar compartíham«F>t

Butcas

Marcador»»

Zlmkt

: Buscar

Novo Obter e-mail Responder

Fechar J Re: ORÇAMENTO METROBUS

E-mail

Responder a todos

Salvar Avançado

Sparn

De Fragmenlo

Igor Ma tias

Ires de Souza Silva

Iras de Souza Silva

Ires de Souza Silva

Maycon Lourenço

Ires de Souza S*na

Bom Da, Infefczmenle para o Volvo B12 Nós não temos as peças cotadas. Obrigado peto conlalo. Ait/Ijo/.Matlas Vendas " gor.malB!

Bom Dia! Itens para colação em anexo. Nova norma: O fornecedor deverá colocar atem do carimbo do CNPJ. o carimbo com o nome

Bom Dia' Itens para colação em anexo. Nova norma O fornecedor deverá colocar atem do carimbo do CNPJ, o carimbo com o nomE

Boa Tardei Nova norma O fornecedor devera colocar atem do carimbo do CNPJ. o carimbo com o nome do vendedor ou responsávt

IRES TODOS ESSES ITENS N TEMOS A PRONTA ENTREGA NEM PRÇ PASSEI PARA OS NOSSOS FORNECEDORES .ESTOU l

Bom Dia! Nova noima. O fornecedor deverá colocar atem do carimbo do CNPJ. o carimbo com o nome do vendedor ou responsável;

Re: ORÇAMENTO METROBUS

De: igor matias

pa'a Ires de Souza Silva

As imagens externas não são exibidas. , - Sempre exibir imagens enviadas de ir d K jr or ooc.matiasflMrcllesel.com.br

Bom Dia,

Infelizmente para o Volvo B12 Nós não temos as peças cotadas.

Obrigado pelo contato,

At t,

D S
2i. 27

2 3

9 10
H. 17

2:< 24
30 1

abrh de 2017

T Q Q S
28 29 :iO 31

4 5 6 7

12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 [_26j 29

2 3 4 S 6

Igor Matias

Vendas

igor.malias@jrdiesel.com.br
RuaS.íMmErotildfJS. %
Remédios - Osasco - SP - CEP 06298-060

www.jrdiesel.corn.br

Lista de amigos

httfs://webmail.goi as.gov.br/zimbr a/ 1/1



2017-5-31 KourtdcubeWebmail :; LNU: (Jrçamento Volvo Uí>2b42tJ

Assunto ENC: Orçamento Volvo 0526426
De Filype Martins Ferreira <Filype.ferreíra@suecia.com.br>
Para suprimentos@metrobus,com.br <suprimentos@metrobus.com.br>

Data 2017-04-26 14:21

• Orcamento_0526426.PDF (-17 KB)

Boa tarde.

Segue em anexo orçamento como solicitado.

Att,

Filype

Mensagem original
De: support.dbs.curitiba(Svplvo.com ímailto: support.dbs.curitibaialvolvo.com]
Enviada em: quarta-feira, 26 de abril de 2017 13:56
Para: Filype Martins Ferreira
Assunto: Orçamento Volvo 0526426

Em anexo orçamento solicitado à sua concessionária Volvo.

TWISO 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/cpsess75299886^ -l/-,



RELAÇÃO DE PEÇAS no. 4067216

No.PEDIDO: 0526426

Peça Descrição Qtde. Qtde. Preço Valor ICMS Valor
Atendida Pedida Unitário Produto ST Desconto Liquido

20801559 FILTRO 3,O 70, O 182,02 12.741,40 0,00 0,00 12.741,40 O, 00

.3098081 KIT DE FILTRO DE ÓLEO 0,0 -., 148,07 2.961,40 0,00 0,00 2.961,40 0,00

tí512C26& JOGO FILTROS DE OL 16,0 70,0 523,47 36.642,90 0,00 0,00 36.642,90 0,00

TOTAL: 52.345,70 0,00 O,00 52.345,70

ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE PEDIDA DE PECAS.

(*) P - Desconto Promocional

E - Desconto Especial

PAG



ORÇAMENTO

No. 0526426

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

CONCESSIONÁRIA

CGC/CPF : 02.714.977/0001-04

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

VILA REGINA
74 453-610 GOIÂNIA

ENTREGAR

GO

CLIENTE

CGC/CPF : 02.392.459/0001-03

Fone No : (62) 3230-7500

Ref. . :

•
VEÍCULO

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

Tipo:
Tipo:
Tipo:

Entrega Técnica
Ano Veículo
Placa
Km.Veículo

Data Pedido

26/04/17

No. Pedido

0526426

Entrada Prevista

26/04/17

Saída Prevista Emissão orçamento

26/04/17 13:56:17h

Prazo Pagamento

02 28 DIAS

PEÇAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No. 4067216
DESCONTO DE PEÇAS
ICMS ST
SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO No.
DESCONTO DE SERVIÇOS

52.345,70
0,00
0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 52.345,70

Responsável

Doe. Identidade

Assinatura

Após 6/05/17 este orçamento estará sujeito a variação de preços.

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



Cl O57/17
D~e:
Para:
Assunto:

Goiânia, 06 de Junho de 2017.
Comissão Permanente: de Licitação
Assessoria Jurídica
Dispensa 015/2017 Proc. n° 2017000417- Aquisição Emergencial de
Elementos Filtrantes

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de pedido da Gerência de Manutenção de Frota, através

da Cl n° 013/17 datada de 06 de Abril de 2017 (em anexo), solicitando a aquisição

emergência! de Elementos Filtrantes, para veículos da f-ota operacional, Ônibus Articulados e

Biarticulados Vclvo B340M - DH12E, com projeçáo de consumo para 90 (noventa) dias,

reunidos em 01 'um) lote, devidamente instruído com 03 (três) orçamentos, sendo:

Lote 01 - FILTRO DO HIDRÁULICO, FILTRO DA OX VOITH, FILTRO DA CX. ZF DO VOLVO B12M-2011.

EMPRESA

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-Kf-

CNK»

21.262.S76/0001-02

Valor Total R$

JS. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

04.185.877/0001-55

02.714.977/0001--04

41.696,20

72.737,20

-?.345,70

Te ido em vista a igualdade fíntre as propostas quanto ao objeto a ser fornecido,

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

da empresa N/.CIONAL AUTOMOTIV/ LTDA-ME a proposta mais vantajosa para esta

companhia.

Quanto a razão da escolh ;< do fornecedor, entendemos, por motivos óbvios,

estar plenamente demonstrado o respe-ío aos princípios da ecoriomicidade, isonomia e a

impessoalidade, vez que a proposta da enpresa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, a que

melhor atende, í o objeto em questão.

Qi anto a justificativa <: í", preço, entendemos, com base nas propostas

juntadas, que a da NACIONAL AUTOMt TIVA LTDA-ME, de valor R$ 41.696,20 (Quarenta

e um mil, seiscentos e noventa G seis \iais e vinte centavos) e a mais vantajosa para a

Metrobus.

Meirobus Transporte Colelivo S/A - Rua Patriarca r- '?90 Vijs Regina -GoiâniaGO. Cep74.453-610



MET OBUS
Transpor toltítivo S/A

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

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

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

contábil de receitas n° 4.1.1.01.

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

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

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

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

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

Após a devida instrução GO 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 n^ 17.928/12, para contratar as empresas NACIONAL

AUTOMOTIVA LTDA-ME. pelo valor de R$ 41.696,20 (Quarenta e um mil, seiscentos e

noventa e seis reais e vinte centavos), porá o fornecimento de Elementos Filtrantes (FILTRO DO

HIDRÁULICO, FILTRO DA cx voiTH, FILTRO DA t.x. ZF DO VOLVO BUM - 2011), para serem usados nos

veículos da frota operacional, veículos Articulados e Biarticulados, Volvo B340M - DH12E;

A presente contratação é perfeitamente justificável, pelo exaurimento contratual

vigente de Elementos Filtrantes, bem orno o fim da garantia de fábrica de 46 ônibus

articulados adquiridos em 2014. Outrossim o processo licitatório ordinário de n° 2016000892,

Pregão Eletr. 00-V2017, foi fracassado pá -a o lote 03, e deserto para o lote 04, vindo por este

motivo tornar rnais grave a situação c nótica pela falta dos objetos. Justifica-se ainda o

presente pedido em detrimento do cumpr nento dos prazos editalícios até que seja concluído o

novo processo licitatório ordinário, sob. O n° 2017000413, referente aos mesmos objetos,

conforme informações do T. de Referência.

Assim sendo, encaminhamos o presente processo a esta Assessoria para

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

Atenciosamente,

Verde
Pi csidente da CPL

1:
Metrobus Transporte Coletivo S/A- Rua Patriarca >• '199 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610
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* ETROBUS
Trc liporle Coteíivo S/A

M I N U T A

CONTRA IO 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, cortadores das CI's. N° 1.404.934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91, 307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;

a iNTRATADA:

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

CLÁUSULA PRIM EIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 207000417, Dispensa Emergencial de
Licitação n° 015/2017, à proposta ie preços apresentada em / /2017 e às
determinações da Lei Federal n° 8.666, d ? 21 de junho de 1993; Lei Federal n° 13.303/2016,
de 30 de junho cie 2016 e Lei Estadual 17 928/12, de 27 de dezembro de 2012.

Aplicam-se ainda à presente relação ju idica contratual os preceitos de direito público e,
suptetivamente, os princípios da teoria gê ai dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA S ÉGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a forr ;;cer à METROBUS, FILTRO DO HIDRÁULICO,
FILTRO DA CX VOITH, FILTRO DA CX. Í!F DO VOLVO B12M - 2011, para veículos da frota
operacional, veículos Articulados e Biartio ,ados Volvo B340M - DH12E.

CLÁUSULA TERCEIRA - D/ VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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



METROBUS ^ „
Trc aporte Coletivo S/A

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

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, v ta emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - Po local de Entrec a

• A CONTRATADA devera entregar o^ materiais, FILTRO DO HIDRÁULICO, FILTRO DA CX
VOITH, FILTRO DA CX. ZF DO VOLVO B12M - 2011, 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 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 se''ão encaminhados as especificações (quantidade e
numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficara condicionada autorização
pela Gerência de Suprimentos.

Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento

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

Os produtos serão recebidos Piovisoriamente após entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, no prazo de até 03 (t -és) dias úteis;

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

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

Parágrafo Quarto - A Conferência da qi entidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser
feita na presença de representantes da ( ontratante e da Contratada, na ocasião da entrega.
Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável, i apuração feita pela Cont atante.

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

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fie 3 obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lê 13.303/16.



METRO BUS
Ita .sporte Coletivo S/A

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANT,

A CONTRATADA obriga-se a:
Executar o objeto contratado err 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, procedência e prazo de garantia/validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

O 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 prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Mabilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;

Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material
acondicionado neste;
Manter estoque suficiente e resporsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até
o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;

No caso da empresa CONTRATAD/ 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. Nes:;e caso, do preço a ser contratado será deduzida a
diferença de aííquota entre o Estaco de origem da empresa e o Estado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:

Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela

CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

Zelar pelo bom andamento do :ontrato, dirimindo dúvidas porventura 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 acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
verificando os aspectos quantitativas e qualitativos, anotando em registro próprio as

falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de



METROBUS
Trc sporte Coletivo S/A

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;

A ação ou omissão, total ou paroal, de fiscalização por parte da CONTRATANTE-, na"o'
fará cessar nem diminuir a respon: abilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

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

Parágrafo Segundo - Durante o prazo cê garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mosmos, contra defeitos, /ícios 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 eletrôiico;

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo dt garantia dos produtos e serviços fornecidos pela
contratada seja maior que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

CLAUSULA SÉTIMA - DO VALOR E RE/ 1USTE

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

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMEN CO E PAGAMENTO

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

Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal E>etrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato.

Parágrafo Segundo - O pagamento S( rá exclusivamente realizado através de crédito em
conta-corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira
responsabilidade os dados fornecidos, dev damente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eleirônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as caractarísticas do produto (m.srca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
números óo(a):

• i) Processo Administrativo que abr. inge a relação contratual;

• H) Contrato Administrativo;

iii) Procedimento Licitatório;

• iv) Ordem de Fornecimento respec í/Vá, além de estar acompanhada de:

3 a) Còoia da Ordem de Fornecir iento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos
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objetos entregues;

0 b) Certidões Negativas atuali adas 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 oa 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 OS (cinco) dias úteis, após a data de sua última
apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao
parágrafo Primeiro da desta Cláusula,

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE reje:tará, 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 j 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 fati.ra, 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 contáhil de receitas n° 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as praticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, c,e 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 da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 8<; da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°
17.928/12, sem prejuízo das sanções per ais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal
8.666/93.

Parágrafo Segundo -- Nas hipóteses orevistas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o
interessado poderá apresentar sua defi:sa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por
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iniciativa e a expensas daquele que as inc :ou.

Parágrafo Terceiro Quando necessárias,
previamente designada para este fim.

as provas serão produzidas em audiência

Parágrafo Quarto A inexecução :ontratual, inclusive por atraso injustificado no
cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a
CONTRATADA à multa, conforme infraçõVs cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valo*- mensal do Contrato i- nrá apurado dividindo-se o valor global por 1 2,
equivalente ao número de meses do ano, , ̂ dependentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAÚ1

01
02
03
04

05
06

COF=

2 % sobre :
4 % sobre :
õ % sobre i
7 % sobre í
8 % sobre c
10 % sobre

ÍESFGNDENCIA

valor mensal do contrato
valor mensal do contrato
valor mensal do contrato
valor mensal do contrato
valor mensal do contrato
valor mensal do contrate

Tabela 2:
INFRAÇA :> (DESCRIÇÃO)

G. Deixar de manter sigilo sobre t; do e qualquer assunto de interesse d? !
|CQNTR,'.TAfMTE, por ocorrência.

.Deixar de cumprir quaisquer do: itens do edital, Termo de Referência e
ide seus Anexos, não previstos nr< ta tabela de multas, por ocorrência.

;.

GRAU

\.

Recusa -se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as
orientai,ões da CONTRATANTE, pç- ocorrência.__
Deixar de manter o quentitativr de profissionais aiocados na execução \s serviços, por ocorrência.

Deixar cie substituir empregado >:ue se conduza de modo inconveniente!
ou não atenda às necessidades, | )r funcionário.
Deixar de indicar e manter lurante a execução do contrato õT

Ç-Ylfí°-J 'J_?^Jí91/ P°r ocorrência.

7. Deixar :.e cumprir quaisquer do; itens do Edital, Termo de Referência e
seus Aiexos, não previstos nt: ta tabela de muiva, cm rejnddêjida
[formalmente nptjfjcads. pc_rjocor;?ncia.

8. jDeixar de fornecer EPis (Equipa Bentos de Proteção Individual), quando
jexigido ern lei ou convenção, . .is seus empregador e d'± não impor
penalidades àgueies que se nega '?m a usá-los, por ocorrência.

9, Permitir a presença de empregí :,o sem crachá ou uniforme, com traje
sujo, m -a nchad o_ .y L;_H: íjj__ap_r_ese_ri ; ^_

10. Deixar de ^eiar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por
ocorrência.

11. Entregar o objeto licitado ou -restar serviços de forma parcial
fracionedo, ou ensejar o seu reta Jamento, por ocorrência.

12.

13.

Deixar de empregar, na execi ;.ão dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legisla' .io vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem
contrato dos ou fornecei
empregado ou en_rj'e

quí r c a ç o para executar os serviços
pró utos defeituosos ou viciados, por
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Transferir a outrem, no todo 01 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 conttato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a poss bilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o
Certame ou durante a execução contratual.
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade ntc.)

'°4> K''

5

.L,

6

6

6

v\

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato ou Nota Fiscal, no casi, 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 prevista
aplicadas isoladas ou conjuntamente co:
cometida pela CONTRATADA, sem prejuíz
Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cês
ser apurados pala CONTRATANTE; d)
impedimento de contratar com a Adn
descredenciamento do Cadastro Unificaa
enquanto perdurarem os motivos determ
reabilitação perante a própria autoridade
ressarcida a COMTRATANTE dos prejuízo:
sanção.

:- no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser
n outras sanções, a depender do grau de infração
j de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78,
santes e/ou danos emergentes, por ela causados, a
declaração de Inidoneidade, suspensão de licitar,
•inistração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
o de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR,
nantes da punição ou até que seja promovida a sua
|ue aplicou a penalidade, que será concedida quando

- resultantes e após decorrido o prazo da respectiva

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

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(-.:m) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o contrato e apli jue as demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Nono - Com fulcro no art 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de
participação em licitação e o impediment: de contratar com a Administração Pública Direta e
Indireta do Estado de Goiás, deverão ser iraduados pelos seguintes prazos:

1 - 6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertênc .3, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornece-
dor tenha adotado as medidas corretivas o prazo determinado pela CONTRATANTE;

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

II - 12 (doze) meses, no caso de retarda nento imotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens:
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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 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 prátic. 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 fortjjto ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem que hajE culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a a-ata da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA Al TERAÇÃO 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 termo? 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 Connato 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 p;j-tes, reduzida a termo, desde que haia 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 Executiva da CONTRATANTE.

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CE SÃO E TRANSFERENCIA

É vedada a transferência total ou parcial cio objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO Ft RO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, t:stado 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, ( I r de 2017.

CONTRATANTE:

MARLÍUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor cê Gestão Corporativa

CONTRATADA:

R ipresentante

Testemunhas:

l -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:



Empresas Vencedoras

ME [-RQBUS TRANSPORTE COLfc' iVO S/A

METROBUS c-'^ '' •'• 02.392.459/0001-03
Tronsoorte Cok^ivc S/A RH i. PATRIARCA, 299 VILA REC'V A GOlAMA-GO

Fomcedor; 1G663 - NACIONAL AUTOMOTIVA E1REL. i - ME

Dispensa de Licitação: 0015/2017

Ite Código Produto

•\
•

.C

Data: 06/06/2017

Processo: 2017000417

Marca Un.

1 13346 FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO B12M * 201 ( BOSCH, MANN/MET PÇ
MANN, FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUAL >ADE)

2 13347 FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO B12M - 201 ( BOSCH, ORG1NAL/D PÇ
"MNN, FRAM, Ml TAL LtVE OU DE MEHOR QUAL : ADE)

3 13348 FILTRO CAIXA Z! DO VOLVO B12M - 2011 ( BOÍ '. H, MANN, MANN/MI;T PÇ
FRAM, METAL LÊ ,'E OU DE MEHOR QUALIDADE)

054486

Preço Qtde Valor Total

39,88. 70,00 2.791,60

499,40 70,00 34.958,00

i

197,33 20,00 3.946,60

Total Geral: 41.696,20

r;c) 06 ?
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P A R E C E R n9 72017

Processo n° : 2017000417
Interessado : Gerência de Manutenção de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação n° 015/2017 - emergencial - elementos filtrantes

(filtro do hidráulico; filtro da caixa Voith; filtro da caixa ZF) para
veículos Volvo B12M 2011 e 2014.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL -

Comissão Permanente de Licitação, f or meio da C.I. n9 057/2017, de 06/06/2017, quanto à

legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese de dispensa

de licitação, nos termos do art. 29, <V da Lei 13.303/16, para contratação de empresa

especializada no fornecimento de elementos filtrantes (filtro do hidráulico; filtro da caixa

Voith; filtre da caixa ZF) para veículos Volvo B12M 2011 e 2014.

Ressalta-se que a Cl n° 013/2017 da Gerência de Manutenção

de Frota, justifica a situação emei *encial, afirmando que em tentativa anterior de

contratação através de procedimento na modalidade Pregão Eletrônico, não tendo obtido

êxito, uma vez que o certame para >s lotes 03 e 04 (mesmo objeto), foram declarados

desertos.

Ressalta se que na Cl acima mencionada, destaca a urgência

e emergência, apresentando o agrav i mento de situação que já era caótica, contudo, foi

efetuado abertura de novo procedimt ,ito ordinário, processo n- 2017000413.

Faz a C "L em sua comunicação, faz menção aos seguintes

orçamentos, todos juntados nos auto:-

Rua Patriarca, 299, ,'lla Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500
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Lote 01 - filtro do hidráulico; filtre da caixa Voith; filtro da caixa ZF - para veículos

Volvo B12M 2011 e 2014.

EMPRESA

NACIONAL AUTOMOTIVA LTD^ -ME

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A

SUÉCIA VEÍCULOS LTDA

CNPJ

21.262.976/0001-02

04/185.877/001-55

02.714.977/0001-04

Valor Total R$

41.696,20

72.737,20

52.345,70

Apreciadas as propostas, verificou-se que as Empresas

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, CNPJ nQ 21.262.976/0001-02, detêm oferta

mais vantajosa, para os lotes 01, no \alor de R$ 41.696,20 (quarenta e um mil, seiscentos

e noventa e seis reais e vinte centavos'.

A Com ssão Permanente de Licitação após a devida

instrução processual, concluiu que a í tuação presente enquadra-se à hipótese de dispensa

de licitação, prevista no art. 29, X\ da Lei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual

17.928/12, visto que procedimento citatório anterior foi declarado deserto e o novo

procedimento ainda não foi concluídc .

É o Rela ório. Passemos à análise.

A Metrt bus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de

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

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

comandos contidos no art. 37, XXI, de Constituição Federal, e Lei 13.303/16.

Todavia em consonância às normativas acima delineadas,

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

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

Jurídico da Empresa Pública eSocied de de Economia Mista .

O Estat fto 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 colacionamos:

Art 29. dispensável a realização de licitação por empresas públicas c

soe -dades de economia mista:

Rua Patriarca, 299, illa Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
nBX: (62) 3230-7500
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(. . ) Omissis.

XV em situações de emergência, quando caracteri/ada urgência do
ate: .dinu-nto do situação que possa ocasionar projui/.o ou

comprojrnetL-r a segurança .de possuas, j^bras, serviços,

equipamentos^- outros bens, públicos ou particulares, e somente
par,i os bons necessários ao atendimento da situação emergoncial o

para as parcelas de obras o serviços que possam ser concluídas no

pra/,o máximo de 180 {conto o oitenta) dias consecutivos e

ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no §
2o; ("grifo nosso).

A respeito do conceito de emergência, temos nas lições de

Marcai Juste-n Filho, forte balizamento doutrinário, conforme abaixo colacionado:

"No caso específico das contratações díretas, emergência

significa necessidade de atendimento imediato a certos

intrresses. Demora em realizar a prestação produziria risco

do ^acrifício do valores tutelados polo ordenamento jurídico.

Como a licitação pressupõe certa demora para sou tramito,

submeter a contratação ao processo licitatòrio propiciaria a

concretização do sacrifício do valores tutelados polo

ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe corta

demora para seu trâmite, submoter a contração ao processo

licitatòrio propiciaria a concreti/açào do sacrifício a ossos

valores" - Comentários à Lei do Licitações e Contratos

Administrativos, 11a , Dialética: São Paulo, p. 238. (grifo

nos- ;o)

Da análi e, compulsando os autos, tem-se que a informação e

formalização do caráter emergência' deu-se através da Cl ne 013/17 da Gerência de

Manutenção de Frota, cuja justificativa reside no fato de ter aguardado licitação anterior

que redundou em deserto, o que tende a agravar a situação caótica pela falta destes

objetos.

Porém, ,1 CPL faz retificação quanto ao resultado do

procedimento licitatòrio anterior, sendo que o lote 03, o resultado foi fracassado e o lote

04, deserto, contudo, independente d > modo do resultado, o certo é que não houve êxito

para estes lotes, ficando a companhia, desprovida destes objetos.

Rua Patriarca, 299, ,\\a Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
• \BX: (62) 3230-7500
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Da tramitação dos documentos para a devida instrução

processual, verífica-se o encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação de

pedido do julgamento que caracterizou o procedimento em situação emergencial e

apontamento da proposta mais vantajosa, com a devida autorização da Autoridade

Superior em Despacho manuscrito no Despacho da Diretoria de Gestão n° 163/2017/DG.

Cabe ressaltar, que encontra-se em tramitação processo

ordinário n" 2017000413, para licitação deste objeto, contudo, ainda não concluído, de

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

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

seu mister,

Desta forma, o que se constata sem maiores dúvidas diante

do^ contexto, do expediente e que L-ncontra total guarida _nas demais informações e

dgcumentcjs ejrianifejitações presentes, c_a condição emergencial cia aquisição pretendida^

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

Metrobus.

Caracterizada está a urgência e emergência, pela necessidade

premente da utilização do objeto, visto a essencialidade de manutenção da frota de

onibus, uma vez que o procedimento licitatorio anterior não redundou na contatação de

fornecedor, provocando o desabastecimento do objeto.

Igualme-ite, atendida está a exigência contida no § 3° do

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

direta, vez que a C.I. ny 055/17 oriunda da CPL, contempla minuciosamente, a razão da

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

Ademai.s, atendidas também estão as exigências legais

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

a ser firmado.

Relativamente ao Decreto Estadual n9 7.466/11, que

regulamenta o tratamento favorecido diferenciado e simplificado para as microempresas

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

aplicável ao presente caso, vez que tnHa-se de dispensa de licitação.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
••ABX: (62)3230-7500



METROBUS
l '.insporte Coletivo S/A

Ante c exposto, em havendo a demonstração de

enquadramento da contratação aos ditames legais, esta Assessoria OPINA pela legalidade

da declaração de dispensa de licitação, nos termos do Artigo 29, XV, da Lei n° 13.303/16,

para contratar a Empresa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, CNPI n°

21.262.976/0001-02, para o lotes 01, no valor de R$ 41.696,20 (quarenta c um mil,

seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

Quanto à comunicação e apreciação da Controladoria-Geral

do Estado, faz-se desnecessário, nos termos da Instrução Normativa ny 039/2016 - CGE-

GO.

Porém, quanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos

do art. 263, §§ 4° ao 6Q do RITCE.

Retorne-se à CPL, para juntada do Ato Declaratório de

Dispensa. Após, encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a

recomendação ora dada, proceda, nos prazos previstos pelo Artigo 33, X da Lei 17.928/12,

à ratificação do resultado apurado pela Comissão Permanente de Licitação.

A segu i r, remeta-se à CONTROL ADORIA para a

formalização do Termo do contrato nos moldes da minuta juntada, bem como as

providências subsequentes.

E o Parecer, S.MJ.

Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,

nos termos da Portaria n" 082/13, por .inalogia.

Goiânia, 1)6 de junho de 2017.

RAFAI L DE CASTRO JUNIOI
ASSESSOÍÍJURÍD1CO
OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, 299, > Ia Regma - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
'.BX: (62)3230-7500
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Processo n° : 2017000417
Interessado : Gerência de Manutençã » de Frota
Assunto : Dispensa de Licitação n' 015/2017 - emergencial - elementos filtrantes (filtro do

hidráulico; filtro da caixa Voith; filtro da caixa ZF) para veículos Volvo B12M
2011 e 2014.

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

formulada pela CPL - Comissão Pernanente de Licitação, por meio da C.I. n° 057/2017, de

06/06/2017, quanto à legalidade de sua T lanifestação que concluiu pela caracterização de hipótese

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

especializada no fornecimento de elerm ritos filtrantes (fil tro do hidráulico; filtro da caixa Voith;

fi l t ro da caixa ZF) para veículos Volvo B !ÍM 2011 e 2014.

Posto isto, 1DOTO o Parecer n° _£j. l 17, por seus próprios

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

empresa.

Encaminhe se à CPL para juntada do Ato Declaratório de Dispensa.

Após, à Presidência, via Secretaria Gere; para caso acate a sugestão ora dada, proceda a devida

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

ASSESSO1 ÍA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS (-á DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

rSTENIOPRIMO
A ÍSESSOK 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 1M° 2017000417

DISPENSA N° 015/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa Emergencial de Licitação, com

fulcro no Art. art. 29, inciso XV da Lei Federal 13.303/2016 e art. 33

da Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer Jurídico n° /2017, para

contratação da empresa, NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, pelo

valor total de R$41.696,20 ((Quarenta e um mil, seiscentos e noventa e

seis reais e vinte centavos), para o fornecimento emergencial de

Elementos Filtrantes ( FILTRO DO HIDRÁULICO, FILTRO DA CX VOITH,

FILTRO DA CX. ZF DO VOLVO B12M - 2011, objetos desta

dispensa.

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

Art. 33 e 34 da Lei Estadual n° 17.928/12, submeto o ato à

autoridade superior para ratificação e procedimentos cabíveis.

Goiânia, 07 de Junho de 2017.



({{«(((UfffffCCC M
METROBUS

PROCESSO: 2017000417
INTERESSADO: GER. DE MANUTENÇÃO DE FROTA
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO N.° 095/17-PRES. - Tendo em vista o que consta
nos autos, que tratam de fornecimento de elementos filtrantes, o Diretor Presidente RATIFICA o
Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n° 015/2017, bem como autoriza a contratação das
empresas NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 21.262.976/0001-02,
lote 01, no valor de R$ 41.696,20 (Quarenta e um mil, cento e seiscentos e noventa e seis reais e
vinte centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Marlíus 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



METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2017000417 - Contrato 035/17 . Assinaturas
C.INQ : 096/17 DATA: 19/06/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento de Rotinas definido no âmbito da

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

do presente para encaminhar o Contrato n° 035/17 a ser firmado com NACIONAL AUTOMO-

TIVA EIRELI ME, oriundo do Processo 2017000417, Dispensa de Licitação nQ 015/17 realizada

nos termos da Lei n" 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 ng 8666/93.

Ainda, informamos que o Processo se encontra devidamente instruído

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

Autoridade Superior.

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

instrumento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e

arquivamento.

Atenciosa men te,

AISTTÔNIO ARANTES
'Assessor De Controladoria

METROBUS TRANSPORTE COLETFVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia -GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail a >n t rói adoria^mel robus.gu.jiov.br
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02 26?.3(i8/0001 53

09.474.819/0001-65

04.632.127/0001-84
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12/06/17
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12/06/17
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12/06/17

12/06/17

12/06/17
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12/06/17

12/06/17

12/06/17

12/06/17

12/06/17

18/06/18

29/06/18

24/06/18

30/06/18

17/06/18

27/06/18

03/07/18

27/06/18

02/07/18
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LUIZ ANTÓNIO STIVAL MILHOMENS
Presidente da AGEHAB

Goiânia, 13 de junho de 2017.

Protocolo 22355

Metrobus Transporte Coletivo S/A

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A., torna público
a dispensa de licitação para contratação da empresa Ncional
Automotiva Ltda-ME Ltda-ME, CNPJ n" 21.262.976/OÚ01-02,
no valor de R$ 41.696,20 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 2017000417, visando a aquisição de elementos
filtrantes.

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo 22162

SANEAGO

GOVERNO DE GOIÁS
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

REPETIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2017
PROCESSO N° 16119/2016 - SANEAGO

201711867000063 - CGE 201700047000129 - TCE
A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob n° 01.616.929/0001-
02, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de
Licitações - PR-CPL, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO
FINAL DOS RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEL GERADO PELOS
EMPREGADOS NAS UNIDADES DA SANEAGO, conforme
disposições fixadas no edital e anexos.
Na data, horário e endereço eletrõnico abaixo indicados far-se-á
a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrõnico, acessado por

meio do site: www.saneago.corn.br.
DATA DE ABERTURA: 30 (trinta) de junho de 2017 - HORÁRIO
DE BRASÍLIA: 08h30min (oito horas e trinta minutos).
O Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no
site: www.saneago.com.br

Goiânia, 13 de junho de 2017

Ednilson Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL

Protocolo 22337

TRIBUNAIS DE CONTAS

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE

PARECER PRÉVIO
CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR

EXERCÍCIO DE 2016

Processo n° 201700047000682/000
Assunto: 000-CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR
Período de Abrangència: 2016

CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR
DO ESTADO DE GOIÁS. EXERCÍCIO DE
2016. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À
APROVAÇÃO. DETERMINAÇÕES. RE-
COMENDAÇÕES.

O Tribuna) de Contas do Estado de Goiás, reunido pelo seu
Tribunal Pleno, em sessão extraordinária, em cumprimento ao
disposto no artigo 26, l, da Constituição Estadual, apreciando o
processo n.° 201700047000682, que trata das Contas Anuais do
Governador do Estado de Goiás, referentes ao exercício de 2016;

Considerando que nos moldes do artigo 37, XI, da Constituição
Estadual as Contas foram prestadas atempadamente;

DIÁRIO OKIC1AL DO hSTADO DR GOIÁS
Assinado d i g i ta l mente pela ABC - AGENCIA BRASII, CENTRAI.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO; Mfabal f



METROBUS
Traruporte Coteiiva Í'A

CONTRATO Nc 035/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE

SI CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE

COLETTVO S/A E NACIONAL AUTOMOTIVA

EIRELI-ME NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, nu 299, Vila Regina, nesta capital,

inscrita no CNPJ/MF sob o ns 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,

representada pelo Diretor-Presidente MARLJUS 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,

307.303.681-49, respect i vãmente, todos residentes e domiciliados em Goiánia-GO e;

CONTRATADA:

NACIONAL AUTOMOTIVA E1RELI - ME, doravante denominada apenas CONTRATADA, inscrita no

CNPJ/MF sob o n1 21.262.976/0001-02, estabelecida à Rodovia GO 522, n». 500 A, Km 01 - Zona Rural,

Fazenda Córrego Branco, Itaberai 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.Q 731 485 201 - 49, portadora

do RC n." 4281494 -2* via, expedido pela SSP-GO, residente e domiciliada a Rua 05, Qd. 29, Lt. 09, casa 01,

Vila Klerea - Goianira-GO., CEP75 370-000,

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2017000417, Dispensa Emergeneial de Licitação n" 015/2017, à

proposta de preços apresentada em 10/05/2017 e às determinações da Lei Federal nc 8.666, de 21 de junho de

1993; Lei Federal n* 13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, supletivamente, os

princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, FILTRO DO HIDRÁULICO, FILTRO DA CX

VOITH, FILTRO DA CX. ZF DO VOLVO B12M - 2011, para veículos da frota operacional, veículos

Articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E.

Fomci 10663 - NftdONftL AUTOMOTIVA FJREIE - ME Data: 06.W7017

aspensa Oe Dotação: 0015/2017 Processo: 2oi7«XMn

Item Código Produto Marca U n

FJLTRQ[»HIDMULJCODOVOLVOB12M-20n (BOSCH,

16 HANN.FRAMrMFTALLEVEOUOEWHORQUALJDADf)
FILTRO DA CABA VOITH DO VOLVO B12H - 2011

Caí. 054486

2 13347 ( BOSCH, MANN, FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR
QUALIDADE)
FILTRO CAKA ZF DO VOLVO B12M - 2011 ( BOSCH, MANN,

FRAM, METAL LEVE OU DE MEHOR QUALIDADE)

ORCINALTONALUSON PÇ

Qtoe Preço VakKTotil

70,00 39,88 2.791,60

70,00 499,40 34.958,00

20,00 197,33 3.946.60

TotilGwal: 41.696,20

METROBUS TRANSPORTE COtETlVOS S* - Rua PiUiarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO. - Fone; 3230-7500

METROBUS
tionioorto Ccietlvo S/A

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

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

funcionário Adélcio Alves da Silva Júnior, ou quem for designado pelo titular desta pasta por instrumento

que o substitua, nos termo do art. 40, Vil da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal,

via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega

a) A CONTRATADA devera entregar os materiais, FILTRO DO HIDRÁULICO, FILTRO DA CX

VOITH, FILTRO DA CX. ZF DO VOLVO B12M - 2011, no Almoxarifado Geral da Metrobus

Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n5 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) Devera constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de

fornecimento ou serviço.

Parágrafo Segundo - Itos Condtcte 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 Terceho - Das Condyfcíi 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) N j 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 produtos deverá ser feita na

presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não

puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela

Contratante.

Parágrafo Quinto - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o cumprimento do prazo,

o mesmo só começará a ser computado a partir da data em que a circunstância impeditiva for superada.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da Lei 13.303/16.

METROCUS TRANSPORTE COLET1VOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP 74453-610 Coima - GO. - Fone: 3230-7500



METROBUS

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 detalhada m ente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia/validade;

b) Responsabiliza r- 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);

c) 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;

d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;

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

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

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

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

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

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

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

1) No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do tstado de Goiás, a mesma deverá
considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de 1CMS vigente no Estado de
Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de
origem da empresa e o listado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:

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

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

c) CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

d) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contrato;

e) Efetuar o pagamento á CONTRATADA na forma prevista no contrato;

f) Relacionar-se com a CONTRATADA através de funcionário designado pela CONTRATANTE,
iscai do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objelo contratado, verificando os
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aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as

g) falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;

h) A ação ou omissão, lotai 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
i m propriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no minimo de 12 (doze) meses, a contar da
entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os
mesmos, contra defeitos, vícios e/ou im propriedades 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 eletrónico;

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$ 41.696,20 (Quarenta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte
Centavos), inclusos todos os encargos, inclusive frele, 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

txpedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do ob|eto contratado e
protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada,
conferida e recebida pelo(a) Cestor(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 d ov u m enlaça o 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 (UOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados
fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as
características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(af:

ti) Contrato Administrativa.

ii.ij. Procedimento Licifatório,

'^_Qrdem de Farnfamento respectiva, além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetc»
entregues;

b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (1NSS, FGTÍ",
Trabalhista etc.),
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Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de
Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -
CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da
empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar
os documentos solicitados nos parágrafos 3" e 4f 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 ern conformidade ao parágrafo Primeiro da desta Cláusula.

Parágrafo Serto - 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 índia- 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 falura, 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 rontábil de receitas n" 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as praticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n° 13.303/16, na Lei
Estadual nf 17 928, de 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a
natureza e a gravidade dn falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts.
82 a 84 da Lei Federal n' 13.303/16; e Lei Estadual n" 17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá
apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a
produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as 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 coastantes 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 Fornecimentos no Contrato.
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Tabela 1;

GRAU

Dl
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.

7.

-

9.

H

11.

12.

13.

14.

15.

-

17.

19.

INFRA CÃO (DESCRIÇÃO)
Deixar da 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 forrecer 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 durantç a txueução do contrato o coordenador, conforme previsto
no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo c qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos ilens do Edital, Termo de Referência e seus Anexos, não
previstos nesta tabela de multa, em rcincidênaa formalmente notificada, por ocorrência
Deixar de fornecer EPls (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou
convenção, aos seus empregados o de não impor penalidades aqueles 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 «lar pelas instalações uiili7adas da CONTRATAMTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços di> forma parcial ou frpcionado, ou ensejar o seu
retardamento, por «corrência.
Deixar de empregar, na execução dos objetos, pessoal legalmente contratado nof, lermos da
Icgi5>l<vm i ipentr pi ' r niorrÍTii 1.1
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou fornecer
produlo- defeituaaos ou viciados, por imprecado ou entrega.
Transferir a nutrem, no tudo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévifl e expressa
anuènt •],! d,i CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força makir 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 mdiretas relacionadas á execução do contrato, por
ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais, vias de
falo dano Físico, lesão corporal ou consequências letais
Comportar-se de modo midõneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou que nau
ri'pri"-i'ntc a verilaile 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

4

5

5

6

6

6

Parágrafo Quinto - A Cí )NTRATADA ficara 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
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celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos
prazos estipulados no presente Instrumento.

Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela CONTRATADA, sem
prejuízo de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78, Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cessantes e/ou
danos emergentes, por ela causados, a ser apurados pela CONTRATANTE; d) Declaração de Inidoneidade,
suspensão de licitar, impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a CONTRATANTE dos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

Parágrafo Sétimo • A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer caso,ser paga
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão ou
cobradajudicialmente.

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de participação em licitação e
0 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:

Hl - 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 na

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a
data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da
obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei n" 13.303/16.

Parágrafo .Primeiro - A CON'I RATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou

METROBUS TRANSPORTt COLEHVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia -

-'

METROBUS
Iranscona Cdsttuc S/A

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, §1B, da Lei n" 13.303/16.

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

a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme previsto art. 82, § l"

da Lei 13.303/16.

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

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

E vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

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.

Goiània-GO, 19 de junho de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA .MACHADO
Di ré t or- F rrfsi d e n tf

RICARDO LUIZ JÁ
Uiretor de Gestão

CONTRATADA:

Testemunhas:

LORliNA DE ARAÚJO RAMOS
Representante

: -
Nome:
CPF:

2-
Nome:
CPF:
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sW
PORTARIA N°-QW DE IUNHO DE 2017

O Diretor Presidente da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, no uso
de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1° - Designar o Gerente de Manutenção de Frota, na pessoa do Funcionário

IRON BORGES FE1TOSA e do Sr. ADÉLCIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, conforme Resolução Pres. ntf.

018, de 16 de novembro de 2015, e em atenção ao art. 67 da Lei n5 8.666/93 c/c 51 da Lei Estadual

17.928/12, para desempenharem as tarefas de Gestão e Fiscalização, respectivamente, do Contrato

Administrativo de ng 035/17, firmado com NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI ME, acompanhando e

verificando a adequação da sua execução, qualidade do material e sua aplicação, frente às disposições

ajustadas, sem prejuízo de suas funções habituais, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas à execução do contrato e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados, em atendimento à Lei Federal 8.666/93:

"Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição."

Art. 2° - Considerar os efeitos desta Portaria a partir desta data.

CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOSJ2^ DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2017.

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
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GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA. 30 DE JUNHO DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICIAUGO 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 GOIÁS 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, INCLUINDO FORNECIMENTO

DE UNIFORMES E EPI'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 RS 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 GOIÁS S.A. - IQúEGO, aos vinte e nove dias do

rnès de junho de 2017.

António Faleiros Filho

Diretor Presidente

Protocolo 25005

Metrobus Transporte Cotetivo 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 emergencial de Bombas

D'agua nova, Bomba D'agua remanufaturada e Válvulas do

pedal de Freio remanufaturadas.

MARLIUS BRAGA MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo 24982

SANEAGO

GOVERNO DE GOIÁS

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2017

PROCESSO N° 1154/2017 - SANEAGO

201700052000148 - CGE 20170005000149 - TCE

A SANEAMENTO DE GOIÁS 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 eletrônico 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 Edital e Anexos encontrarn-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 25Q64

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, torna 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

N° 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
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