
Rua Palriarca n°299 Vila Regina - Goiânia GO.- C^P 74453 610 METBOBUi'

CIn°. 038 / 2017 Goiânia, 27 de junho de 2017

De: Gerência de Transportes

Para: Presidência

Assunto: Aquisição de Disco Diagrama para Tacógraíb

Senhor Presidente,

Solicitamos a V. Sá. seja autorizado o setor competente

a proceder abertura de processo administrativo para contratação de

empresa especializada no fornecimento parcelado de Disco Diagrama para

Equipamentos Registradores Instantâneos e Inalteráveis de Velocidade e

Tempo - Disco para Tacógrafos VDO, por um período de 12 meses ou até 500

caixas com 100 unidades, conforme Termo de Referência Anexo.

Atenciosamente,

CASTRO TORRES
Qerente de Transportes

AUTORIZO NA FORMA DA LEI

Goiânia: X T // & b/1 ( 7

---^U^—uUr:
Marlius Braga Machado

Presidência
METROBUS
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TERMO DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO DE DISCOS DIAGRAMAS PARA REGISTRADOR INSTANTÂNEO E
INALTERÁVEI DE VELOCIDADE E TEMPO - TACÓGRAFO VDO

1. DOOBJETO

11- Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Disco
Diagrama para Registrador Instantâneo e Inalterável de Velocidade e Tempo -
Disco para Tacógrafo VDO para suprimento imediato e provisional (substituição
diária nos veículos), da frota operacional da Metrobus, conforme quantitativos e
especificações, relacionadas no item 4, deste Termo de Referência, por um
período de 12 (doze) meses.

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
parceíudo de Disco Diagrama para Registrador Instantâneo e inalterável de
Velocidade e Tempo - Disco Diagrama para Tacógrafo VDO , para suprimento
imediato e provisional (substituição diária nos veículos) da frota operacional da
Metrobus, composta por 134 ônibus, sendo 01 articulado adquirido em 2006, 29
biarticuiados e 58 articulados, adquiridos em 2011, e 46 ônibus articulados
adquiridos em 2014. Todos equipados com Tacógrafo VDO;

2.2- O Registrador Instantâneo de Velocidade e Tempo TACÓGRAFO é
equipamento obrigatório conforme disposto no art. 105 do artigo 105 da Lei
Federal n.° 9.503 de setembro de 1.997 e Resolução CONTRAN n.° 14 de 05
de fevereiro de 1.998. É imprescindível nos ônibus que realizam os serviços
de transporte coletivo, para facilitar o controle, fiscalização, acompanhamento
e monitora mento das distâncias percorridas, bem como a velocidade
desenvolvida pelos motoristas de toda a frota de ônibus da Metrobus, visando
diminuir riscos de acidentes e reduzir custos e despesas;

2.3- A aquisição visa suprir a necessidade dos veículos do transporte coletivo que
opera no Eixo Anhanguera e suas extensões para os municípios de Goianira,
Trindade e Senador Canedo;

2.4- A aquisição justifica-se ainda em face do período de vigência do atual contrto de
fornecimento de Disco Diagrama de Tacógrafo está se findando e não haver
possibilidade de prorrogação.

3. PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO

3.1. ESTIMATIVA DE CUSTO:

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

4.1. Especificações:

4.1.1. Disco de papel carbonado recoberto de fino revestimento destinado a
receber e fixar os registros provenientes dos dispositivos de marcação
do registrador instantâneo de velocidade de forma continua o
inalterável de leitura e interpretação direta. Em condições normais de
conservação, os registros devem ser legíveis com precisão, por no
mínimo 05 (cinco) anos;

4.2. A capacidade de registro no disco diagrama deve ser de 24 (vinte e quatro)
horas;

4.3. Cada Disco Diagrama deve conter impressas as seguintes informações:

4.3.1. Nome do fabricante;

4.3.2. Escalas de leitura;

4.3.3. Limite superior da velocidade registrável, em quilómetros por hora;

4.4. Também devem apresentar espaço livre para as seguintes indicações a serem
manuscritas:

4.4.1. Nome do condutor no prontuário;

4.4.2. Data e local do início da utilização;

4.4.3. Número da placa do veículo,

4.4.4. Quilometragem inicial e final;

4.4.5. Totalização da quilometragem rodada.

4.5. Devem compor, ainda, as seguintes áreas para registros:

4.5.1. De velocidade, da distância percorrida, do tempo de movimentação do
veículo, de trabalho, de interrupções e de repouso dos condutores;

4.6. A área reservada ao registro da velocidade deve estar subdividida, no minimo
de 20 (vinte) em 20 (vinte) quilómetros/hora. A velocidade correspondente
deve ser indicada em algarismos em cada linha dessa subdivisão. O símbolo
KM/H, deve figurar, pelo menos, uma vez no interior dessa área e a última
linha dessa área deve coincidir com o limite superior do campo de medida;

4.7. A área reservada ao registro das distâncias percorridas deve ser impressa de
forma a permitir a leitura da quilometragem percorrida;

4.8. Da quantidade a ser adquirida:

ITEM Especificação UND QTDE

Discos Diagrama Para Tacógrafos VDO, tipo 24 horas, 125Km/h -
U -L j r-, n V-HlAM J U UCaixa com 100 unidades.

•f
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J4.9. Os disco de tacógrafos deverão ser de primeira qualidade, cornpatrvei-e^rj? a
marca dos Registradores instalados nos veículos da Metrobus.

5. DO LOCAL DE ENTREGA DO BEM

51- Discos Diagrama Para Tacógrafos VDO, tipo 24 horas, 125Km/h, 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 fornecimento ou serviço.

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

6.1- O prazo para a entrega dos Discos Diagrama Para Tacógrafos VDO, tipo 24
horas, 125Km/h, será de até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de
Fornecimento ou Serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus,
que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

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

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

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

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

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

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

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

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

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

8.1-A CONTRATADA obriga-se a:
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8.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigêrvcla
estabelecidas neste Termo de Referência e Edital;

8.1.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e Io
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, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato;

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

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

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

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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9. 1 A CONTRATANTE obriga-se a:

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

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

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

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

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 OU SERVIÇO

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

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

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

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

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

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

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

11.4- A nota fiscal deverá ser eletrônica, e conter o número do processo a marca do
produto, bem como o número da ordem de fornecimento, a ser emitida de acordo corn as
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11.5- Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela,

CONTRATADA:

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

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

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

12. GARANTIA CONTRATUAL:

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

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

12.3. A garantia acirna citada, somente será para aquisições ou serviços, de valor
superior a R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais).

13. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

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

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

15. ASSINATURAS

Goiânia, 03 de Julho de 2017.

Elaboração do Termo de Referência Aprovo em _ de 2017.
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Carimbo/Assinatura Carimbo/Assinatura - Diretor

De Acordo:

Carimbo/Assinatura do Solicitante

t



C.\. 014/17 Goiânia, 30 de junho de

De: Gerência de Suprimentos

Para: Diretoria de Gestão

Assunto: Precificação para Aquisição de Disco de Tacógrafo

§Lfc

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. NS 038/17 da Gerência de Transportes, que trata

da precificaçâo com vistas à contratação de empresa especializada no fornecimento do

Disco de Tacógrafo para o Volvo B12M, acostamos ao referido pedido em

conformidade, o pedido de compra e o mapa de cotação para os itens.

O valor médio global apurado para o lote 01 é R$ 13.326,65 ( Treze Mil,

Trezentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) e o menor valor apurado é

R$ 12.480,00 (Doze Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais): ofertado pela empresa:

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME

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

Atenciosament

détcfoLAlvÈs
Qerente de Suprimentos^
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Itens para Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina - 0126/2017

íftçSí
.' \ l\\ '

Objcto: DISCO DE TACOGRAFO

Processo: 201700070 Empresa:

Cond. Pag.:

sa
i

Prc-dgtp

019 DISCO PARA TACOGRAFO 24 HORAS
ESCALA 10 CAIXA COM 100 UNIDADES

Referência Marca Otde

500

UN,

cx

Preço LJnlt Preço Total

Preço Total:

Jbser\sções (mais detalhes do produto (s), caso necessário):

Aos cu dados de :

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

/ Empresa:.. ,

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

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

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

E-Mail: suprimenios@metrobus.com.br

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

29/06/2017 Pagina l de í
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Objeto: DISCO PARA TACÓGRAFO

50,
l

grojjijja

"ÕÍ9 DISCO PARA TACÓQRAFO 24 HORAS
ESCALA 10 CAIXA COM 100 UNIDADES

Merca QUc
soo cx

Preço Total:

« - ,t0

ou,

N«Pr;.cesso: 2017000702

Proce.-imen» Wwilado a Lef N° 13,303/16

Aosoi-dadosde :

. / Gerência da SuprlmentoV Empresa MCTROBUS Tramporte Colítivo S/A.

l Empre»: __

Aguardamos retomo do orçamento com a maior brevidade possívd. Cumpre-nos observar que o orçamen

* Co, iter os valor (es) unitário (l) e valor (es) global (Is) do(t) produto (i);
' D.«istar prazo(í) e formate) de pagamentu;
* Q-istar telefoneis), endereça e número do CNPJ da empresa;
» Eifj- em papel timbrado DU conter carimbo da empresa;
* Estir datado e assinado,
* Cf i mbo do aislnan».

Dúvidas e retomo.
Fone/fax: [62)3597-5101

E-Mail: aaiorimentMametrottus,com.br

Desde Já, agradecemos a pre&eza e atençãi

29/05/2017 Paeina l

: í
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BRASIL Acesso à informação

tmissao ae ^° via ae i»,enioao

I IParticipe Serviços Legislação Canais

Receita Federal

__3t^
CERTIDÃO

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

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

Nome: TACOTEC COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 33.592.841/0001-94

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:45:25 do dia 30/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2017.
Código de controle da certidão: C709.D769.1A16.0BF5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Sal Preparar página
para impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjunlaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1STÍpo=1&NI=335928410001... 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° 16866519

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
TACOTEC COMERCIO LTDA - ME(ESPOLIO)

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

CNPJ
33.592.841/0001-94

NÃO CONSTA DEBITO

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

. *, *. *. #. +. *. # . •*. *. *. *. + . #. #. #. #. *. #. *. *. *. #. #. #

. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. +. *. *. *. *. *. *

. *. #. #. *. *. *. *. *. *. •>,.. *. *. *. *. *. *. *.. #. *. #. *. *, *. tf

. KC. -a. x>. * . i». +. *. *. +. *. *. KC. *. #. *. * - *. •if. *. *- *. *. *. *

. »t. i -f *. *. *. *. *. #. * - * - tf. *. *. t. H-- . *. i". *. #. *. *. *. *

. *. *. »t. *, * . *. *. *. *. *. *. #. *. #. #. *. *. #. *. *. Y. *. *. *

. *. *. *. *. *. #, *. l|<. *. . f . ,:• - f - *. *- *. + • *. *. *. *. * . *. *. *

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão c expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo I, 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: 5.555.489.542.545 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 30 JUNHO DE 2017 HORA: 16:43:26:4
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TACOTEC COMERCIO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.592.841/0001-94
Certidão n°: 132159555/2017
Expedição: 30/06/2017, às 16:44:21
Validade: 26/12/2017 •• 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cer t i f i ca - se que TACOTEC COMERCIO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 33.592.841/0001-94, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida corn base no art . 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 Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados cons tantes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos
Tr ibuna i s do Trabalho e es tão 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 aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
au ten t i c idade no por ta l do T r i b u n a l Super io r do 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 Nacional de Devedores Traba lh is tas cons tam os dados
necessár ios à iden t i f i cação das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j ud i c i a i s t r aba lh i s tas , i nc lus ive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minis tér io Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia .
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PflEFEmjRA
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: 3.742.157-3

Prazo de Validade: até 29/07/2017

CNPJ: 33.592.841/0001-94

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), 30 DE JUNHO DE 2017

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

https://www. goiania.go.gov.br/sislemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp 1/1
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33592841/0001-94

Razão Social: TACOTEC COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia;TACOTEC
Endereço: RUA 01 730 / B AEROVIARIO / GOIÂNIA / GO / 74425-530

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: 22/06/2017 a 21/07/2017

Certificação Número: 2017062202574161879051

Informação obtida em 30/06/2017, às 16:46:58.

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.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel. asp?VARPessoaMatriz=3190802&VARPessoa=3190802&VARUf=GO&VA... 1/1



Proosta Comercial

Cod.: 054514

Ob; eto: DISCO PARA TACÓGRAFO
V Y"" .C /
\VJ -ív/X^-Jí .-;- •'_

SCV

1
Produto

019 DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS
ESCALA IO CAIXA COM 100 UNIDADES

Referência

OòO
Qtde
500

UN.

cx
PHttoUnlt. "

l^[%

Etficolíííal

^&
Preço Total;

(mais detalhes do produto"(s),""casò'necessário):

N° Ptosesso: 2017000702

Procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16

De: .

Aos t uldados de : _.

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

l Empresa:

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

* Conter os valor (es) unitário (s) e valoi (es) gbbal (is) do(s) produto (s);
* Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
* Constar telefone(s), endereço e número do CNPJ da empresa;
* Fsiar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
* (-"síar datado e assinado.
* Carimbo do assinante.

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

E-Mail: supfJrne.n.tPS@meUpb.us,çpm.br

r21.262.976/0001-02l
KACIONAi AUTOMOTIVA LTOA-HE
RODOVIA GO 522 KM l NR 500A

Zona Rural CEP: 76.630-000

L. ITABERAl-GO J

Ikon Cossemfro
CPf: 532.754.461-34

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-Hf

Desde Já, agradecemos a presteza e atenç3o.

29/06/2077 Pagina l de l
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BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2a via de Certidão

j
Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELl - 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 n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. 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'd1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:16:56 do dia 28/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2017.
Código de controle da certidão: E9AC.CDB1.DCD1.114D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
para impressão

htt|)://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=212629760001... 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° 16866565

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

. *. *. *. *. *. *. *. + . *. *. *. *. *. *. *- *- *- *- *. *. *. *. *. *

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

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

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

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

. #. *. #. #. #. #. #. # . #. *. *. *. *. #. *. *. *. #. j jí. #. *. #. #. *

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

. #. *. *. *. *. t-. *. t. t. *. *. *. *. *. *. +. *. *. *• *• *. *. *. *

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: 5.555.581.482.162 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 30 JUNHO DE 2017 HORA: 16:48:58:1
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PODER JUDICIÁRIO
.'JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME
(MATRIZ E F ILIAIS) CNPJ: 2 1 . 2 6 2 . 9 7 6 / 0 0 0 1 - 0 2

Certidão n ° : 132160164/2017
Expedição: 30 /06/2017 , às 1 6 : 4 9 : 4 5
Validade: 26/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e N A C I O N A L A U T O M O T I V A E I R E L I - M E
(MATRIZ E FILIAIS), i n sc r i 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
Trabalhis tas .
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de ju lho de 2011, e
na Resolução Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert 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 t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
anter iores à da ta da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cert idão condic iona-se à ve r i f i c ação de sua
au ten t i c idade no por ta l do Tr ibuna l Super ior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nac iona l de Devedores Trabalh is tas constam os dados
necessár ios à iden t i f i cação das pessoas na tu ra i s e ju r íd icas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos jud ic i a i s t r aba lh i s t a s , i nc lus ive no concernen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f irmados perante o Min i s té r io Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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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: 20/06/2017 a 19/07/2017

Certificação Número: 2017062006013770480095

Informação obtida em 30/06/2017, às 16:50:21.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22384387&VARPessoa=22384387&VARUf=GO&V... 1/1
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DE GOIÂNIA Secretaria Municipal de Finanças
»l?

C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.742.172-7

Prazo de Validade: até 29/07/2017

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), 30 DE JUNHO DE 2017

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

htt|)s://www.goiania. go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comarca do Golanira • Estado de Goiás

Registro Civil e Tabelionato de Notas

Av. Rio de Janeiro, 373 - Centro - Goinnira-GO - CEP 75.370-000 -Tei.: (62) 516-1382

Livro 00040-P
TRASLADO

Folha 137/138 Protocolo 0000000 Escrevente 0001

Procuração bastante que faz: NACIONAL AUTOMOTIVA
LTDA - ME a Favor de VILSON CASSEMIRO na forma
abaixo declarada.-

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração
bastante virem que, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e qualorzc,
(14/11/2014), nesta Cidade de Goianira, Estado de Goiás, neste Serviço Notaria! de Notas,
compareceu, como Outorgante, NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME, pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.262.976/0001-02, com sede na Rodovia GO 522, n° 500A, KM l,
Fazenda Córrego Branco em Itaberai-GO, neste ato representada, por sua sócia LORENA DE
ARAÚJO RAMOS, brasileira, solteira, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de
Identidade RG. sob n° 4281494 2* via SSWGO, expedida cm 30/07/1911 e inscrita no CPF/MF sob
n° 731.485.201-49, natural de Goiânia/GO, residente e domiciliada na Rua 05, Qd. 29, Lt. 09, Vila
Klérea, GoianÍra-GO; reconhecido como o próprio por mim Jo3o das Graças Ribeiro, Tabelião,
conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E ai, pelo Outorgante, me foi
dito que nomeia e constitui seu bastante procurador VILSON CASSEMIRO, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 2170640 OGPC/GO e inscrito no
CPF/MF sob n" 532,754.461-34, residente e domiciliado na Rua 07, Qd. 29, Lt. 11, Vila Klérea,
Goianira-GO, ao qual confere poderes: Amplos, gerias e ilimitados poderes para, representada
para todos e quaisquer fins que xe fizerem necessários, podendo gerir e administrar iodos e
quaisquer fins que se fizerem necessários, podendo gerir e administrar todos os seus negócios,
direitos e interesses, junto ao BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO
ITAÚ S/A, HSBC, SANTANDER, BNDS, BANCO^DO POVO, CAIXA ECONÓMICA
FEDERAL, FGTS, ÍNSS, PREFEITURAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, MINSTÉRIO DA" FAZENDA, SECRETÁRIA DA RECEITA
ESTADUAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE GOIÁS, MINISTÉRIO DO TRABALHO, TRIBUNAL DO TRABALHO, SEFAZ, DETRAN,
CIA, DE SEGUROS, FORO EM GERAL, repartições públicas federais, estaduais, municipais,
cartórios em geral, órgãos públicos e/ou privados, instituições bancárias e financeiras de
qualquer espécie, bancos em geral, repartições públicas e autárquicas, empresas no ramo
atacadista e~distribuidor em geral, podendo para tanto, comprar ou vender bens imóveis, móveis,
veículos, maquinarias e/ou equipamentos de propriedade da outorgante; efeluar compras junto a

fornecedores, podendo assinar notas fiscais, duplicatas, triplicatas; assinar toda c qualquer
espécie de contrato de prestações de serviços, transportes, vendas, fornecimentos, CDC'S,
Cédulas, contrato de arredamento, notas-promissórias e/ou o que fizer necessário; participar de
qualquer espécie de licitação; contratar e demitir empregados, podendo assinar a CTPS, cfetuar
pagamentos de folha, assinar contratações e demissões; assinar todo e qualquer papel que lhe for
exigido; receber ou transmitir domínio, açao, direito e posse, podendo adquirir ou vender bens
imóveis em nome da outorgante; assinar escrituras públicas de qualquer natureza, em espacial
de venda e compra e/ou hipoteca; dar bens de propriedade da outorgante em garantia, seja em
hipoteca 'em qualquer .grau; contrair empréstimos em quaisquer instituições financeiras e
penhores; requerer certidões negativas e/ou 'positivas junto a qualquer órgão que se fizer
necessário; pagar imposto e taxas; promover parcelamento, negociarão e/ou prorrogação de
ílébiloí em -nome da outorgante; abrir e movimentar contas-correiftes em qualquer agência
bâtícârla podendo, dmíflr, eítifossar e descamar chegue, solicitar saldos e extraias, efetuar
Paginai SéiodTgãai Ò6B31211121611013000917 consuita~am htt D lie xtrs Judicial tiao iun M«a\i\a na Pagina 2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comarca de Goianira • Estado de Goiás

Registro Civil e Tabelionato de Notas
João Oos Graça» lílbelro

Av. Rio de Janeiro. 373 - Centro - Golanlra-GO - CEP 75.370-000 - Tel.: (62) 616-1382

Livro 00040-P Folha 137/138 Protocolo 0000000 Escrevente 0001

TRASLADO

cadastros bancários, fazer depósitos e retiradas, autorizar débitos, transferências e pagamentos,
requerer talões de chegues, requerer cartões magnéticos e/ou de créditos, solicitar cadastros
bancários, solicitar empréstimos de qualquer espécie, cadastrar senhas bancárias; efetuar
descontos de títulos; receber e/ou pagar quaisquer importância devidas a outorgante; comprar
e/ou vender quaisquer bens imóveis localizados no território nacional, podendo receber ou
outorgar escrituras de qualquer natureza; firmar contratos, escrituras de qualquer espécie e
demais documentos em nome da outorgante; efetuar compra e/ou venda de veículo, de qualquer
espécie em nome da outorgante, podendo promover emplacamentos, alienações, liberações de
alienação, requerer e assinar CRV eDVT ou requerer 2" (segunda) via de documentos; adquirir
e/ou respondei- por qualquer espécie do consórcio em nome da outorgante; contratar advogado
outorgando-lhe procuração com a cláusula " AD JUDICIA " para o foro em geral, podendo
propor açôes contra quem de direito e defende-la nas contrárias; responder ativa e passivamente
pela empresa, podendo abrir filiais; responder pelo ativo e pelo passivo da empresa; efetuar
alterações no contrato social da empresa; vender e/ou transferir cotas da empresa, aquém quiser,
pelo preço e condições que convencionar; encerrar as atividades da empresa, se necessário;
assinar todo e qualquer papel que lhe for exigido; fazer apresentações de documentos; prestar
informações e declarações; passar recibos e dar quitações; receber importâncias; concordar,
discordar, exigir, transigir; e praticar todos os demais atos necessários para o bom e fiel
cumprimento deste mandato; podendo substabelecer e praticar, finalmente, todos os demais aios
necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Pelo Outorgante, me
foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos lermos, lal qual se acha
redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de
lida e achuda cm tudo conforme, outorga, aceita c assina. Dispensadas as Testemunhas nos termos
da Lei 6.952, de 06 de novembro de 1981, alterada pela Ijíi n° 10.406 de 10/01/2002. Eu, (a.), João
das Graças Ribeiro, Tabelião, que a escrevi, conlHri, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.
Emolumentos: R$32,07 Taxa Judiciária: R$10,67. (aã.) NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME,
LORENA DE ARAÚJO RAMOS, sócia da Outorgante. João das Graças Ribeiro, Tabelião. Nada
mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Tcst° da Verdade

AquiJa de Fa/ía Pereira
scrcvcntc * "
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CONTRATO DA SOCIEDADE L_TDA

Pôr este instrumento particular de contrato social as abaixo assinados:

LORENA DE ARAÚJO RAMOS, brasileira, solteira, iilha da José Ramos Vaíadão e de
Luiza Vicentina De Araújo Ramos, portadora do RG n. 4281494 2B Via SSP-GO Inscrito no
CPF n.= 731.485.201-49 natural de Gotànla-GO nascida em 12/05/1986. residente e
domiciliada a Rua 05 Qd 29 Lt 09 casa 1 Vila Klerea - Goianira - Goiás • CEP: 75.370-
000.
LUANA DE ARAUJQ RAMOS brasileira, solteira, fllfia de Josa Ramos Vaíadão a d»
Luisa Vicemiria De Araújo Ramos, portadora do RG n.4281485 DGPC-GO inscrito no CPF
n.* 006.975.281-89 natural de Goiãnia-GO nascida em 29/03/1984. residente e
domiciliado a Rua Santa Maria Qd Área GB 3a BL B AP 3Q<1 Residencial Santa Maria
Cci-.domlnio Senta Riia - Goiánis - 3ciás - CEP: 74,486-045.
Resolvem de comum acordo íormar a sociedade limitada, mediante as cláusulas e
condições seguintes,

CLÁUSULA PRIMEIRA.
Dd denominação sociai, sede inícip de aíividadss vigências;
A sociedade girars sob a denominação social de:
MrtCtpNAL AUTOMOTIVA LTOA,'

O nome fantasia será denominado,
NACIONAL. AUTOMQTjVA

A sede será na Rodovia GO 522 km 01 Nfi 500 A Fíizonda córrego Sranco - Itaberai -
Goiás - CSPf 76.630-000, com início de ativídades estabelBcido para o dia 25/10/2014,
pooendo abnr filiais, sucu.-saí?!, escritório em qualquer parte do país. A sociedade será
controlada pelo o presen;e instrumento e pôr prazo indeterminado.

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

C LÁ U SUL fe TER C E l RA^
Administração da socip.d3òe caberá a LORENA DE ARAÚJO RAMOS com c. poder n
atribuições de administrar, em suas atividades e fins que responderão pe/a a mesma
atlva e passivamente em juiz e tora deles podendo praticar e assinar iodos os atos de
gestão física e financeira. aj*orizado o uso do nome empresarial, vedado, no anianto,
em atividades estranfias ao interesse sociai ou assumir obrigações seja om íavor de
qualquer dos quotistas ou de Terceiras, bsrn como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autoiizaçao do outro sócio, (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064.
CC/2002)

!':.:tiif]Cú que «r.: dúcujnento dn crr.prusa NACIONAL AUTOMOTIVA LTD \.. Nite: 52 2034006Í-7 Jbi dcfí.-ri<!n c arquiv-ido

Goii». Psra vaUHsr eiic docuineitio. iccsachtip:/.'www,jiiícs,go.SDv.br(r e iníanat: K' do protocolo 14^02493-7 e O código de

iuitniicada digUitmenu e assinada cm 2li10/201 i 16 H.^-.Í.O ptii ?nulaKuncs Í^DSO — SectcLiria Geral.

..

na Juma Comereis! tío G(!.ic'.o JL

O código de ic§ursr.M RÉZsDrEate cáf.i^ foi
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CLÁUSULA QUARTA.
A título de pró-labore a Sônia, LORENA DE ARAÚJO RAMOS, tara mensalmente uma
retirada lixada anualmente, obedecendo ao limite da legislação do imposto da renda e
creditado em conta corrente dos sócios.

C LÁ USU L AQU IN t A.
Anualmente a 31 de dezembro, levantar-se um balanço dos resultados onde lucros e
prejuízos serão distribuídos DU suportados pêlos os sócios, proporcionalmente ao
capital de cada um. Podará tambárn, a critério dos sócios, os lucros constituíram
reserva para o futuro aumento do capital social.

Cj-ÁUSUUA

O capital Social será de RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) divididos em 200.000
(Dusentas Mi!) quotas, no valor de RS i .00 (Hum real) cada uma, sendo R$ 1 00.000,00
(Cem Mil Reais) totalmente imegralizados pelos sócios em moeda corrente do pais no
ato da constituição da sociedade e RS 10Q.OOO.OQ ( Cem Mil Reais) a ser imegralizados
no valor de RS 25.000.00 ( Vinte a Cincc 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
oa/07/2Q1S e R3> 2S.OOO.OO (Vinte e Cinco Mil Reais) em 02/01/2016 e RS 25.000.00
(Vinte e Cinco Mil Heais) em 02/07/2016. A responsabilidade de cada sócio é recjrita ao
valor de suas quotas, mas tonos responsabilizam solidariamente pela integra!! zacão do
capita! social. De acordo com anigo 1052 do código civil 2002. Portanto o capital social
liça assim distribuído entre os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA,
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor cje suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela intecralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002):
SÓCIOS __ , _ QUOTAS _ % _ VALOR
LOHENA DE AR Aluo RAiVQjj lajLDOQ S3 13S.nrjQ.OP
UJANA GE ARAÚJO RAMOS 2.flflO 01
TOTAL 200,000 100 200.000.00

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

C L AUSULAMOjvl A.
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os
herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexlstincfo interesse destes
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres s&rá apurado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociodade, à date da resolução, verificada em balanço
Ospeclalmonie levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adoiado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sncio. (art. 1.028 e art. 1.031, CG/2002).

("ira firo qua cíie documenio da unproM NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-, Nirí: 32 20340U84-7 , foi d«fnrido B arquivado n» Jwin Cotn^-riii:! Jo E tudo J,

Ónus Pnr» validii C M I C úocumuiilo, scrasu hiip;/Ai-\v.u.jnci!g,ao.gov.!)r/ B ictíbroic: N* do prolucolo l4í202-iy3-7 B o código de ÍOÍIUHHÇI RBZjD. EsuCupi.i <\ii

aulenijcoil* di j i [atinente e wiinada c:n 31/10/301't là;TÍ:20 por P-uli Munci Lobo •• Se crtúiia Geral.
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CLÁUSULA DÉCIMA.
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem Uca assegurado, em igualdade de condições e
prego direito da preferência para s sua aquisição se postas à venda, formaljzando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1.056, ãrt. 1.057,
C C/20 02}

CLÁUSULA DÉCIMA PFlIMEIBA.
Na dissolução ou extinção da sociedade, após as obrigações cumpridas, os sócios
receberão proporcioriatmenle as suas quotas, o património liqulda.

C L ÁJJSULAD ÉQM A SE GUNDA.
Fica aleito o foro da cidade de Itaberai-Goiás, para dirimirem as dúvidas que põe
ventura virem a ocorrer e que não estejam explicitas no presente Instrumento
contratual.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
A administradora declara, sob as penes 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 psna que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou centra a economia popular, contra o sistema (inannetro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, íé
pública, ou a propriedade, (ar», 1.011, § 1a, CCV2Q02),

E pôr estarem justos f: contratadas, firmam a presente em 01 (uma) via. os quais
assinam, destinando se uma via eos arquivos da Junta Comercial-do Estado de Goiás.

...
•*

itabcraí-taoiás, IS de Outubro de 2014.

LOREFÍA DE ARAÚJO RAMOS

/U^/l
LUANA DE ARAÚJO RAMOS

S nifJTA'COMEHCÍflLOO ESTADO BE G01ÍS

' sói t unta 11
ÍIMMOOMÍ
l í/302 IS 1-7
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Proposta Comercial ZJ_

VÃ -£"
^1

Objeto: DISCO PARA TACÓGRAFO

sa
i 015 DISCO PARA TACÓGRAH > 24 1 ]()!< AS \l D T) 5°° CX "ÒO l CO

I-SCALA 10 CAIXA COM 100 UNIDADF.S 5 pC_A^"

Preço Total:

' - '0,814.364/0001-05
RRIENE-" SOU7.A GOIS-ME

AV. Skod<i n" < ti V.., j5 U. 05
tanJim N"vo M-t, ,v - i>c •'..ft/.-C*'

»*';> AMA - GO

«AO £.***»

''.i 814.354/0001-05-
SOUXA GOIS-ME

AV íkcci--: í • -.1. V— -•:• U 05

íJ.;n M'-vc f, i, .*. ->i ' . fu'^-1

• • f M A GO

; . . alneí dá produto [!), case nec«ssanoj'

NO Processo- 2017000702

Procedimento Vinculado d Lei N° 13.303Aí''

De:

Aos cuidados de : _

./Gerência de Suprimentos/Empresa METROBUS Transporte OHetu'0 S/A. '

/ Empresa:

Aguardamos reur-o du ocamente com a -naicr brevidade possivti. Cun-.pre-^os observar que o orçamento ttrn:<a

• Cunter us viikx ;es; • jntino (s) e vator (es) giobai » ar-fi. procuto (s);
' UnjiiH otflío(s] e ígimaísl de pagamento;
' Conr.tar tetofonefs), endereço e núniero oo CNPJ dd empresa;
1 Estar en> paDel bmtxado ou conter caiimbo da *nptesa;
' Estar datado e assinado.
" Carmbc Co assinante.

- " '
i •

Desde )á, agradecemos a presteza c atcr;á

' • I J .! /
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Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - ME
CNPJ: 00.814,364/0001-05

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ8.212, 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 17:44:47 do dia 28/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2017.
Código de controle da certidão: C26A.539B.3C11.1ED7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta yjgl Preparar página
para impressão

htt|i://www.receita. fazenda. gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=008143640001... 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00 .814 .364 /0001-05

Certidão n°: 132160605/2017
Expedição: 30 /06 /2017 , às 1 6 : 5 4 : 2 4
Validade: 26/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e que ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
0 0 . 8 1 4 . 3 6 4 / 0 0 0 1 - 0 5 , NÃO CONSTA do Banco N a c i o n a l de Devedores
Traba lh i s t a s .
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil idade dos
Tr ibunais do Traba lho e estão a tual izados até 2 (do is ) dias
anter iores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acei tação desta cert idão condic iona-se à ve r i f i c ação de sua
au ten t i c idade no por ta l do T r ibuna l Super ior do Traba lho na
In t e rne t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e ju r íd icas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judic ia is t r aba lh i s tas , inc lus ive no concernente aos
recolhimentos previdenciar ios , a honorá r ios , a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minis tér io Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia,



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

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nw 16866605

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ERIENE SOUZA GOIS(ESPOLIO)

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

CNPJ
00.814.364/0001-05

NÃO CONSTA DEBITO

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

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

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

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

. *. *. *. *. *. *. *. >ii. *. *• *• *. *• *. *. *• *- *. *- *. >ii. *. *. *

. *. *. *. *. *. *. *. #. *. KI. *. *. *. «. *. *. *. *. *- *. *. *. *. *

. *. *. *. - K . # . *. *. *. *. *. *. *. *. *. 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 tennos 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: 5.555.572.954.561 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 30 JUNHO DE 2017 HORA: 16:54:47:2



30/06/2017

• » ' • .

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: oosi4364/oooi-05
Razão Social: ERIENE SOUZA GOIS ME
Nome Fantasiareis TACOGRAFOS E PECAS
Endereço: AV BUENOS AIRES 750 SALA 01 / JD NOVO MUNDO / GOIÂNIA / GO /

74703-060

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

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

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

Certificação Número: 2017061200315362545027

Informação obtida em 30/06/2017, às 16:55:55.

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|>s://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=645620&VARPessoa=645620&VARUf=GOSVARIn... 1/1
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SE GOIÂNIA Secretaria Municipal de Finanças
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.742.190-5

Prazo de Validade: até 29/07/2017

CNPJ: 00.814.364/0001-05

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), 30 DE JUNHO DE 2017

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

htt|is://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1
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Pedido de Compra - Rotina: 0129/2017

2017000702

Mapa de Cotação

W" Cod: V543I8

Fomecedor(es):

ITEM QTDE U N PRODUTO

10975 - ERIENE SOUZA GOIS - ME

1066: - NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME

132 - TACOTEC COMERCIO LTDA
MÉDIA VALOR

1

TotaJix

500 CX DISCO PARA TACOGRAFO 24 HORAS ESCALA 10 CAIXA COM Unit.
100 UNIDADES Tot.

R$ 26,65
R$ 13.326,65

132

RS 25,00
RS 12.500,00

25,00
12.500,00

10663

R$ 24,96
R$ 12.480,00

24,96
12.480,00

10977

RS 30,00
RS 15.000,00

30,00
15.000,00

Média Total das Médias por Itens: 13.326,65

AUTORIZO

Goiânia / l .

AUTORIZO

Goiânia / /

DLretor Financeiro/Administrativo Presidente

Pagina l de
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Processo: 2017000702

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Fornecimento de Disco de Tacógrafo para Volvo B12M

DESPACHO N° 200/2017-DG.

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

014/17 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$ 13.326,65 (treze mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e

cinco centavos) e o menor preço apurado foi de RS 12,480,00 (doze mil quatrocentos e

oitenta reais), ofertado pela empresa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME.

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 04 dias do mês de julho de 2017.

RICARDO LUIZ JAYME
DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NA FORMA DA LEI

Goiânia: Ú/ j/O/ t J >_,-

Marlius Braga Machado
Presidência

METROBUS

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

Fones: (62) 3297-7790/3297-7791 - PABX: (62) 3297-1333 - FAX:(62) 3297-1206/3297-1312 - E-mail: dirfinanceira@metrobus.com.br
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METI OBUS
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Goiânia, 06 de Julho de 2017.
De:
Para:
Assunto:

Comissão Permanente de Licitação
Assessoria Jurídica
Dispensa 017/2017 - Processo n° 2017000702 - Aquisição de
Discos de Tacógrafos.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de pedido da Gerência de Transportes, através da Cl n°

038/2017 datada de 27 de Junho de 2017 (em anexo), solicitando a contratação de Empr.

Espc. No fornecimento parcelado de Disco para Tacografo VDO, para suprimento imediato

e provisional {substituição diária nos veículos), da frota operacional da Metrobus, conforme

quantitativos e especificações relacionadas, por um período de 12 (doze) meses em 01

( um ) Lote, devidamente instruído com 03 (três) orçamentos, sendo:

Lote 01 - Discos Diagrama Para Tacógrafos VDO, tipo 24 horas, 125Km/h - 500 Cx.
Caixa com 100 unidades.

EMPRESA

TACOTEC COMÉRCIO LTDA

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME

ERIENE SOUZA GOIS - ME

CNPJ

33.592.841/0001-94

21.262.976/0001-02

00.814.364/0001-05

Valor Total R$

12.500,00

12.480,00

15.000,00

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

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

da empresa: NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME a proposta mais vantajosa para esta

companhia.

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

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

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

é a que melhor atende ao objeto em questão.

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

juntadas, que o valor de R$ 12.480,00 ( Doze mil, quatrocentos e oitenta reais ), da

NACIONAL AUVOMOTIVA LTDA - ME, e o mais vantajoso para a Metrobus;

l 2

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N 299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Quanto aos Recursos Orçamentários - A Metrobus Transporte Coletivo S/A,

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

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

contábil de receitas n° 4.1.1.01.

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

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

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

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

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

da Lei Estadual n° 17.928/12, para contratar a empresa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA -

ME, pelo valor total de R$12.480,00 ( Doze mil, quatrocentos e oitenta reais ), para o

fornecimento de DISCOS DIAGRAMA PARA TACÓGRAFOS VDO, tipo 24 horas,

125Km/h, para serem usados nos veículos da Frota Operacional da Metrobus, veículos

Articulados e Biarticulados Volvo B340M - DH12E.

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

quantitativo suficiente de Disco de Tacógrafo, para suprir a necessidade dos veículos do

transporte coletivo que opera no Eixo A ihanguera e suas extensões e em face do período

de vigência do atual contrato de forneci nento desse objeto, estar se findando e não haver

possibilidade de prorrogação.

Em cumprimento às deter ninações legais, convêm a esta Comissão informar

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

valor previsto ern lei para dispensa de lici.ação.

Assim sendo, encaminhamo ; o presente processo a esta Assessoria para

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

Atenciosamente,

Olíciò Lop LS vila Verde
Presidei te da CPL

2 2

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

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

••••••••••••fc CONTRATANTE:

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

C< 'NTRATADA:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 201600702, Dispensa de Licitação n°
017/2017, à proposta de preços apreser tada em / /2017 e às determinações da Lei
Federal n° 8.66(1, 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 ju ídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria gê ai dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA £ EGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, 500 Caixas de 100 Unidades, de
Discos Diagrama para Tacógrafos VDO, tipo 24 horas, 125Km/h. para serem usados
em Veículos Volvo B12M-2011/2014, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

A gestão do corvrato ficará a cargo do sei >'idor Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
servidor Adélcio Alves da Silva Júnior, c j quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo d» art. 40, VII da Lei 13.303/16..

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os prodir.os serão fornecidos cot forme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, v.a emissão de Ordem de fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.
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Parágrafo Primeiro - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS;

DISCOS DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO VDO, Tipo 24 horas, 125Km/h - Caixa
com 100 Unidades.

Parágrafo Segundo - Da Entrega

A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem
de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos em atendimento à solicitação
da Gerência de Manutenção de Frota. Na hora do recebimento será feita a comprovação
dos produtos, pelo fiscal designado pela Gerência de Suprimentos;

Parágrafo Terceiro - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 05 (cinco) dias, após
a emissão da Ordem de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá
ser feita por fax símile ou correio eletrônico;

Parágrafo Quarto - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a
sexta-feira, das OShOO as 12hOO e das 13hOO as 17hOO, no almoxarifado da Metrobus, situado
a Rua Patriarca n° 299, Vila Regina, Goiâria-GO.

Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser
feita na presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega.
Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável, a apuração feita pela Contratante.

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:
Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste
Termo de Referência e Edital;
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);

11 O dever previsto no subiterr anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, a contratada si bstituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03
(três) dias, o produto fora das :specificações 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 habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo dí Referência ou na minuta de contrato;
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Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que mudam ou venham a incidir na execução do contrato.

• Manter todas as condições lega:s de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;
Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material
acondicionado neste.
Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até
o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma
deverá considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS
vigente no Estado de Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a
diferença de alíquota entre o Estado de origem da empresa e o Estado de Goiás.

A CONTRATANTE obriga-se a:

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 contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes,
através do servidor designado Fiscal do Contrato;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

• Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
especificações apresentadas no Item 4 deste Termo de Referência;

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

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

Parágrafo Segundo - Durante o prazo Je 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;

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo di garantia dos produtos e serviços fornecidos pela
contratada seja maior que o estabelecido 10 Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecera o objeto de ac.ordo 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
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recebimento definitivo dos objetos coi 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>O 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 Fletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato.

Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em
conta-corrente bancária (DOC, JED, 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 óo(a):

• i} Processo Administrativo que abnínge a relaçãç contratual;

H) Contrato Administrativo;

• Hl) Procedimento LiçitaÇório;

• Iv) Ordem de Fornecimento respeí í/Va, além de estar acompanhada de:

0 a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos
objetos entregues;

0 b) Certidões Negativas atuaíizadas 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, acministrado 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 r os parágrafos 3° e 4° será devolvida à CONTRATADA
e seu pagamento ocorrerá em até O! (cinco) dias úteis, após a data de sua última
apresentação válida, sem prejuízo do p azo de pagamento estipulado em conformidade ao
parágrafo Primeiro da desta Cláusula

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE reje Iara, no todo ou em parte, o fornecimento executado
em desacordo com o disposto no Contrate , Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após
o recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o
especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os
prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sétimo - Em eventual atrase no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a
ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die,
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Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de PagarrieYito
de Impostos e Contribuições das Microe:npresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Parágrafo Nono - Os créditos da execi.ção contratual de titularidade da CONTRATADA são
inegociáveis.

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de
normas que vierem a substituí-los.

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

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o
interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por
iniciativa e a expensas daquele que as 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 infraçõf s cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado dividindo-se o valor global por 12,
equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.

Tabela 1;
GRAU

01
02
03
04

05

06

CORRESPONDÊNCIA

2 °/
4 °/

6 °/
7 °/

8 °/
10 c

D sobre c valor mensal do contrato
3 sobre n valor mensal do contrato
3 sobre o valor mensal do contrato
D sobre o valor mensal do contrato
o sobre o valor mensal do contrato
/o sobre o valor mensal do contrato

'
•

•
•

Tabela 2:
ITEM ) (DESCRIÇÃO) GRAU
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Deixar de cumprir quaisquer dos. itens do Edital, Termo de Referência e
de seus Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as
orientações da CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução
dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o
coordenador, conforme previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e
seus Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência
formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando
exigido em lei ou convenção, .aos seus empregados e de não impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje
sujo, manchado ou mau apresentado, por ocorrência.
Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou
fracionado, ou ensejar o seu retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços
contratados ou fornecer produtos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o
Certame ou durante a execução contratual.
Fraudar a execução do contato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade etc.)

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua
convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos prazos estipulados no presente

Instrumento.

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

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

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

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

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

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornece-
dor tenha adotado as medidas corretivas .10 prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

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

a) entregar como verdadeira mercadoria '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 nbjetivos de licitação no âmbito da Administração
Estadual;

d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na
execução do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.

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

CLAUSULA 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 termcs do art. 72, da Lei n° 13.303/16.

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

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

a) por determinação unilateral no case de aplicação de sanção Administrativa, conforme
previsto art. 82, § 1° da Lei 13.303/16.

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

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - A rescisão admin.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 em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
arroladas.

Goiânia-GO, _ _ de de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão Corporativa

CONTRATADA:

Representante
Testemunhas:

1 -
Nome:
CPF:
2 -
Nome:
CPF:
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METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
METROBUS C.1S.P.J.: 02.392.459/0001-03
Transporte Coletivo S/A RUA PATRIARCA, 299 VILA RECtNA COIANIA-GO

t-

•
.

•

é Cod: 054530

Forncedor: 10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME

Dispensa de Licitação: 0017/2017

Data: 06/07/2017

Processo: 201700702

Ite Código Produto

l 019 DISCO PARA TACOGRAFO 24 HORAS ESCALA 10 CAIXA COM
100 UNIDADES

Marca

VDO

Un.

cx

Preço

24,96

Qtde

500,00

Valor Tot

12.480,0i

Total Geral: 12.480,00

06/07/2017 Pagina I de
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P A R E C E R nQ /2017

Processo n°: 2017000702
Interessado : Gerência de Transporte
Assunto : Dispensa de Licitação n° 017/2017 - disco para Tacógrafo VDO

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL -

Comissão 1'ermanente de Licitação, por meio da Cl. ne 066/2017, de 06/07/2017, quanto à

legalidade ie sua manifestação que c mcluiu pela caracterização de hipótese de dispensa

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

especializa Ia no fornecimento de disi ,> para Tacógrafo VDO.

Ressalta se que a Cl ny 038/2017 da Gerência de Manutenção

de Frota apresenta a necessidade de aquisição do objeto, uma vez que o contrato atual

estar finda-ido e no Termo de Refe ência, justifica o pedido devido a necessidade de

cumprimerto de exigência legal, Lt i Federal n° 9.503/97, art. 105, II e Resolução do

CONTRAKnQ14/98.

A CPL em sua comunicação, faz menção aos seguintes

orçamento:, todos juntados nos autos

EMPRESA

TACOTEC COMERCIO L ÍDA

CNPJ Valor R$

33.592.841/0001-94 ; 12.500,00

NACIONAL AUTOMOTIVA l TDA-ME 21.262.976/0001-02

ERIENE SOUZA GOIS-1 IE 0.814.364/0001/05

12.480,00

15.000,00

Apreciaras as propostas, verificou-se que a Empresa

NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA ME, CNPI n'1 21.262.976/0001-02, detêm oferta mais

vantajosa, no valor de R$ 12.480,00 (c nze mil, quatrocentos e oitenta reais).

A Com ssão Permanente de Licitação após a devida

Rua Patriarca, 299, iila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500
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instrução processual, concluiu que a situação presente enquadra-se à hipótese de dispensa

de licitação, prevista no art. 29, II, da '.ei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12,

haja vista o valor licitado, afirmando ainda, que neste exercício, não houve outra licitação

do mesmo objeto.

É o Relatório. Passemos à análise.

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de

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

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

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

Todavia, em consonância às normativas acima delineadas,

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

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

Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista.

O Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de
Economia vlista prevê em seu art. 29, II, que é dispensável quando houver situação de
urgência / emergência, conforme colacionamos:

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

soe .'dades de economia mista:

II- para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior

vulro que possa ser realizado de uma só vez;

Desse modo, entendemos que a presente situação enquadra-

se na hipótese de dispensa em razão do valor, ou seja, não ultrapassa o limite imposto

pelo inciso II do art. 29 do Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia

Mista, em atenção ao Preceito Constitucional da Economicidade.

Vale resultar, conforme relatado pela Comissão Permanente

de Licitação, a inexistência neste exen ício de procedimento relativo ao mesmo objeto.

Relativamente ao Decreto Estadual n° 7.466/11, que

regulamenta o tratamento favorecido diferenciado e simplificado para as Microempresas

e Empresas de Pequeno Porte, ress iltamos não ser aplicável ao presente caso por se

tratar de uma dispensa de licitação, hipótese prevista do art. 8°, III.

Rua Patriarca, 299, vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
^\BX: (62) 3230-7500
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Compul ando os autos, verifica-se a presença de 03 (três)

propostas com orçamentos completos, eis que demonstrada a devida justificativa do preço

apresentado para contratação.

Ademaús. quanto aos recursos orçamenta rios, indicação de

gestor para o Contrato e documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal, foram

satisfatoriamente atendidas.

Ante todo o exposto, SUGERE esta Assessoria Jurídica pela

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

art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12. para que o fornecimento do objeto, nos moldes do

termo de referência, seja feita nas Empresas NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME,
CNPI n° 21.262.976/0001-02, no valor de R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta

reais), para contrato com vigência de i 2 (doze) meses.

Quanto à comunicação e apreciação da Controladoria-Geral

do Estado, não se fez necessária, visto o que dispõe a Instrução Normativa ny 033/2016 -

CGE-GO.

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

do art. 263, §§ 4° ao 6C 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 a ratificação do resultado apurado pela Comissão

Permanente de Licitação.

Desnece sária a publicação, nos termos do art. 34 da Lei

Estadual ns 17.928/12.

A seguir, remeta-se à CONTROLADORIA para a

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

providências subsequentes.

É o Parecer, S.MJ.

Goiânia, 06 de julho de 2017.

RAFAEí DE C A R O J U N I l
i.ssessor Jurídico
OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, 299, >ila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
ABX: (62) 3230-7500
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PROCESSO N° 20160000702

DISPENSA NO 0172017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. art. 29, inciso

II da Lei Federal 13.303/2016 e arr. 33 da Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer

Jurídico n° A32. /2017, para contratação da empresa, NACIONAL

AUTOMOTIVA LTDA - ME, peb valor total de R$12.480,00 ( Doze mil,

quatrocentos e oitenta reais ), pé-ra o fornecimento de DISCOS DIAGRAMA

PARA TACÓGRAFOS VDO, t i p :> 24 horas, 125Km/h, objeto desta

dispensa.

Face ao disposto no art. Art. 29, II da Lei 13.303/16 e Art. 33 e 34

da Lei Estadual n° 17.928/12, submeto o ato à autoridade superior para

ratificação e procedimentos cabíveis.

Goiânia, 06 de Julho de 2017.

Olício Í£ypesA/ií^ Verde
.Presidente da CPL
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PROCESSO; 2017000702
INTERESSADO: GER. DE MANUTENÇÃ
ASSUNTO: DISPENSA DE

DESPACHO N.° 108/17-FRES. - Tendo em vista o que consta
nos autos, que tratam de fornecimento de Disco Diagrama para Tacografos VDO, o Diretor
Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n° 017/2017, bem como
autoriza a contratação da empresa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob
o nc 21.262.976/0001-02, no valor de R$ 12.480,00 (Doze mil, quatrocentos e oitenta reais).

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 06 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

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

mptrnhnsfnlmfítrohMS nn nn hr / PARX: (fi9\0
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DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2017000702 - Contrato n° 040/17 .

Assinaturas
C.I N° : 103/17 DATA: 07/07/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento de Rotinas definido no âmbito da CONTRO-
LADORIA, instituída pela Portaria nc 099, de 22 de setembro de 2016, utilizamo-nos do pre-
sente para encaminhar o Contrato n° 040/17 a ser firmada com NACIONAL AUTOMOTIVA
EIRELI - ME oriunda do Processo 2017000702, Dispensa de Licitação na 017/17, realizada nos
termos da Lei nc 13.303/16, art. 29, II e art. 33 da Lei Estadual 17.928/12, para colheita das assi-
naturas e posterior encaminhamento à Assessoria Financeira.

Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida do instrumento contra-
tual 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 ne 8666/93.

Ainda, informamos que o Processo se encontra devidamente instruído com a do-
cumentação pertinente (arts. 27 e ss.), Parecer Jurídico e Despacho Autorizativo da Autoridade
Superior.

Cabe recomendar que essa Secretaria ao notificar para assinatura do Contrato,
solicite da Contratada que no ato, apresente alteração contratual pertinente à alteração da na-
tureza Jurídica de Ltda para EIRELI.

Por derradeiro, solicitamos que após tais medidas, seja 01 (uma) via do instru-
mento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e arqui-
vamento.

Atenciosamente,

LÚCI0ANTÔNIO ARANTJ
s *fssessor De Controladoria

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail con Iroladoria^motrob LIS, go. gov.br
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PORTARIA PE IULHO 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. 1Q - Designar o Coordenador de Operações, na pessoa do Funcionário Sr.

VINÍCIUS VIEIRA DA COSTA e do Sr. ADÉLCIO ALVES DA SILVA JÚNIOR , conforme Resolução Pres.

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

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

Administrativo Ng 040/17 firmado com NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI ME, oriundo do Processo n°

2017000702, Dispensa de Licitação n° 017/17, 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, AOS |Q DIAS DO Í^ÊS DE JU1HO DO ANO DE 2017.

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 Goiânia - GO, PABX: (62) 3230-7500
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CONTRATO NB 040/17

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

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, ne 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o Diretor de Gestão RICARDO
LUIZ JAYME, portadores das CI's. N1-1 1.404.934 SSP/GO, 1141434 SESP/GO, CPF/MF ns 307.798.551-91,
307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:
NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME, doravante denominada apenas CONTRATADA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 21.262.976/0001-02, estabelecida à Rodovia GO 522, na. 500 A, Km 01 - Zona Rural,
Fazenda Córrego Branco, Itaberaí GO, CEP 76.630-000, telefone (62) 3516-1666 / (62) 81110805, representada
nesse ato pelo seu bastante procurador Sr. Vilson Casserniro, inscrito no CPF/MF sob o n.Q 532.754.461-34,
portador do RG n.fi 2170640, expedida pela DGPC-GO, residente e domiciliado a Rua 07, Qd. 29, Lt. 11, Vila
Klerea - Goianira-GO, CEP 75.370-000,

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 ne 2017000702, Dispensa de Licitação n° 017/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal na

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, 500 Caixas de 100 Unidades, de Discos
Diagrama para Tacógrafos VDO, tipo 24 horas, 125Km/h. para serem usados em Veículos Volvo B12M-
2011/2014, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, e tabela
empresas vencedoras abaixo.

Fornc 10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME Data: 06/07/2017 Cod.: 054530

Dispensa de Licitação: 0017/2017 Processo: 20] 700702

Item Código Produto Marca Un. Qtde Preço Valor Total

nio DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS ESCALA 10 ...... rv ,-nn nn -M ae. n-iíinnn
1 °19 CAIXA COM 100 UNIDADES VI)O a 5°°'00 24'96 12-48°'°°

Total Geral: 12.480,00

f u o
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Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-tnail controladoriaOmctrobus.go.gov.br



METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário Iron Borges Feitosa e a Fiscalização a Cargo do
funcionário Adélcío Alves da Silva Júnior, conforme ato próprio de designação assinado pelo titular desta
pasta, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16..

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

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

Parágrafo Primeiro - DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

DISCOS DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO VDO, Tipo 24 horas, 125Km/h - Caixa com 100 Unidades.

Parágrafo Segundo - Da Entrega

A entrega dos materiais contratados será realizada, somente após a emissão da Ordem de
Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos em atendimento à solicitação da Gerência de
Manutenção de Frota. Na hora do recebimento será feita a comprovação dos produtos, pelo fiscal
designado pela Gerência de Suprimentos;

Parágrafo Terceiro - O prazo para a entrega dos produtos, será de até 05 (cinco) dias, após a emissão da
Ordem de Fornecimento pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou
correio eletrôníco;

Parágrafo Quarto - Os materiais, quando solicitados, deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das
08hOO as 12hOO e das 13hOO as 17hOO, no almoxarifado da Metrobus, situado a Rua Patriarca n° 299, Vila
Regina, Goiânia-GO.

Parágrafo Quinto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na
presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela
Contratante.

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:

a)Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de
Referência e Edital e termo contratual;

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

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

d)O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, a
contratada substituir, às suas expgnsas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das

METROBUS TRANSPORTE COLETI VOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 - Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-moil controladoria@metrobus.go.gov.br
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especificações contratadas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A CONTRATANTE obriga-se a:

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

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

c) CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

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

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

f)Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA apresentar fora das
especificações apresentadas no Item 4 deste Termo de Referência;

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou \S TRANSPORTE COLETTVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 - Goiânia - GO
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impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da
entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos 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 eletrònico;

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na Cláusula
Quarta, pelo valor total de R$ 12.480,00(doze mil, quatrocentos e oitenta reais), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a contar da data do recebimento definitivo dos
objetos contratados, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá
ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

CLAUSULA

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) 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 documentação pertinente e da respectiva Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

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

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

i).£TOÇessoAdministrtá^^

n)..Con t raio A dminis tra t ivo;

^t além de estar acompanhada de:

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

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

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

Parágrafo Quinto -A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar
os documentos solicitados nos parágrafos 33 e 4° será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá
em até 05 (cinco) dias úteis, após ada ta de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 - Goiânia - GO
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pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo Primeiro da desta Cláusula.

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou cm parte, o fornecimento executado em
desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento
provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou
incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando
suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa
haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, com a fatura,
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação
em vigor.

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

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso
orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através da
Conta contábil de receitas n° 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal ng 13.303/16, na Lei
Estadual nu 17.928, de 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

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

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

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

Parágrafo Quarto - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste,
sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme
infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado
dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas
ou não as Ordens de Fornecimento no Contrato.

Tabela 1:

GRAU
01
02

03

04

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

r_L±a
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05 8 % sobre o valor mensal do contrato
06 10 % sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a fornecer produtos mediante as orientações da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução do
fornecimento, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador,
conforme previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
em lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que
se negarem a usá-los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.
Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.
Entregar o objeto licitado de forma parcial ou fracionado, ou ensejar o seu
retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução do objeto, pessoal legalmente contratado nos
termos da legislação vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar o objeto contratado ou fornecer
produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução
do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias do fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou
que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

CR AU
1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato

METROBUS TRANStíRTE COETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 - Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail con t roladoridigTnetiQbus. go.aov.br



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipóteses de
celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a garantia contratual, hos"'
prazos estipulados no presente Instrumento.

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

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

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

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

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

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

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

II -12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado do fornecimento de bens;

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

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

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

c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Estadual;

d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato
resultar de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei n8

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 termosxlo art. 72, da Lei n° 13.303/16.

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Refina - CPI': 74.453-610 - Goiânia - CO
Fone: 3230-751! I'ABX: 3230-7500 e-mail a)ntroladunaf">inetrob iis.Ro.uov.br



METROBUS
Transporte Colettvo S/A

£ogx
Ss

/.a—^ ,.,—

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
nos termos do art. 81, §1°, da Lei n213.303/16.

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, § P

da Lei 13.303/16.

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

Administração Pública;

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Coiânia-GO, 06 de julho de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Di reter^Fresklen te

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão

CONTRATADA:

CPF'
Borges Hilário

ecretária-Geral
Metrobus

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS SÁ - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.453-610 - Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-75ÍX) c-mail controla J oria(">mftrobus.Eo.t-ov, br



76 Diário Oficial GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 12 DEJULHO OE-Wtf ". /
ANO 180 • DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22.606 .: '•

Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO: 2017000702

ASSUNTO: Contrato de Fornecimento n" 040/17

OBJETO: aquisição de disco de tacografo

CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A

CONTRATADA: Nacional Automotiva Eirelli-ME

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R$ 12.480,00

ASSINATURA: 06/06/17

NORMA LEGAL: - Dispensa de Licitação n" 017/17 -Baseado

na Lei n° 8.666/93 e suas alterações

SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz

Jayme - Metrobus e Vilson Cassemiro-Nacional Automotiva

Eireli-ME

Marlius Braga Machado

Diretor Presidente

Protocolo 27233

SANEAGO

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

AVISO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2017
PROCESSO N° 384/2017 - SANEAGO

A SANEAMENTO DE GOlAS S.A. - SANEAGO, torna público o
resultado de julgamento da licitação Pregão Eletrônico n° 044/2017.
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE JUNTAS GIBAULT, LUVA DE
CORRER, REGISTRO ESFÉRICO E VÁLVULAS REDUTORAS
DE PRESSÃO, DESTINADOS A VÁRIAS UNIDADES DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. EMPRESAS VENCEDORAS:
01) BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA,
CNPJ N° 01.000.334/0001-28, nos itens 09, 10, 11 e 12. 02) C
F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL - ME, CNPJ N"
13.488 040/0001-76, no item 02; 03) COMERCIAL BRILHO LTDA,
CNPJ N" 09.195.043/0001-44, no item 08; 04) E.S.S.A EMPRESA
DE SANEAMENTO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ
N° 12.070.562/0001-90, no item 07; 05) MITAFER INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, CNPJ N°
06.029.881/0001-50, no item 01; 06) SANEAMENTO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA - EPP, CNPJ
N° 05.603.470/0001-63, nos itens 05 e 06. e foram considerados
FRACASSADOS os itens 03 e 04, conforme ata constante do
processo.

Goiânia, 11 de julho de 2017

Ednilson Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL

Protocolo 27317

\S ÓRGÃOS

DOE SEUS ÓRGÃOS, ASSIM COMO EM VIDA DOAMOS UM ABRAÇO,
UM APERTO DE MÃOS, UMA CONVERSA AMIGA, ALGUMAS PALAVRAS OU ATÉ MESMO UMA LETRA.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS. O SEU MAIOR GESTO DE GRATIDÃO À VIDA.

BeH»SIU€NTR*labe
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