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Cl 0345/17 Goiânia, 22 de Agosto de 2017.

De:
Para:
Assunto

Gerência de Manutenção de Frota
Diretor - Presidente
Solicitação Remanufaturamento Cubo da Polia

Senhor Diretor,

Solicitamos autorização de forma emergencial, para a contratação de

empresa especializada em Serviços Remanufaturamento de Cubo da Polia do

Alternador, conforme itens descriminados abaixo, devido à necessidade de colocar em

operação diversos veículos que encontram-se parados pela falta dos mesmos, (fotos

veículos parados em anexo)

Esclarecemos que em virtude de não ter sido concluído até a presente

data o processo lícitatório ordinário n° 2017000803, no qual foi solicitado a contratação

de empresa especializada no serviço de remanufaturamento do CUBO DA POLIA DO

ALTERNADOR DO VOLVO B12M -- 2011/2014, estes veículos permanecem retidos no

manutenção, vindo por este motivo tornar mais grave a situação caótica pela falta dos

objetos, principalmente pela obrigatoriedade de cumprimento dos prazos editalícios.,

desta forma faz-se mister o presente pedido.

Item

01

Descrição/ Especificação

SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO
ALTERNADOR DO VOLVO B12M-2011

SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO
AITFRNADORDO VOLVO B12M-2014

Unid.

SÊRV.

SERV.

Quant.

12

04

Cód.

17170

17171

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

AUTORIZOfÀ FORMA DA LEI

fron Borgés/Feitosa
Gerente de Manutenção Frota Metrobus

Presiaênoa
METROBUS

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





fMiMETROBUS lA
Trnnsnorte Cotetiurj S/A l ***Transporte Coletivo S/A

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CUBOS DA POLIA DO ALTERNADOR

1. DOOBJETO

1.1- Contratação de empresa especializada na realização emergencial de Serviços
de Remanufaturamento de Cubos da polia do alternador, de forma parcelada
para suprimento imediato e provisional (manutenção preventiva e corretiva), da
frota operacional da Metrobus, conforme especificações no item 3 deste edital,
com previsão consumo em 90 dias.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1- O presente Termo têm por objeto definir os elementos que norteiam os
procedimentos visando a contratação de empresa especializada na realização
emergencial de Serviços de Remanufaturamento de Cubos da polia do
alternador, de forma parcelada para suprimento imediato e provisional
(manutenção preventiva e corretiva) da frota operacional da Metrobus, composta
por 134 ônibus, sendo 01 articulado adquirido em 2006, 29 biarticulados e 58
articulados, adquiridos em 2011, e 46 ônibus articulados adquiridos em 2014.

2.2- Esclarecemos que a situação é preocupante, visto que pela falta destes objetos,
diversos veículos (fotos em anexo), já se encontram parados, provocando o
comprometimento da operação, com a possibilidade de novos ônibus virem a ser
paralisados pelo mesmo motivo.

2.3- Justifica a presente aquisição emergencial, tendo em vista não ter sido concluído
até a presente data o processo licitatório ordinário n° 2017000803 no qual foi
solicitado a contratação de empresa especializada no serviço de
remanufaturamento do CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR DO VOLVO B12M -
2011/2014, vindo por este motivo tornar mais grave a situação caótica pela falta
dos objetos, principalmente pela obrigatoriedade de cumprimento dos prazos
editalícios., desta forma faz-se mister o presente pedido.

2.4- Outrossim cumpre esclarecer que a diferença no preço do cubo da polia
remanufaturado para o cubo da polia novo (na concessionária), verifica-se uma
economia, ou seja, uma diferença entre os valores em aproximadamente 200 %
(duzentos por cento), o que justifica o presente pedido.

3. DA ESTIMATIVA E QUANTITATIVO

3.1. ESTIMATIVA DE CUSTO:

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

LOTE 01

1

2

SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO
ALTERNADOR DO VOLVO B12M-2011

SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO
ALTERNADOR DO VOLVO B12M-2014

SERV.

SER.

12

4

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1 Constitui objeto deste T.R a contratação de empresa especializada na realização
emergencial de Serviços de Remanufaturamento de Cubos da polia do alternador de
forma parcelada, para Suprimento Imediato e Provisional (manutenção preventiva e
corretiva) da frota operacional da Metrobus

4.2 Especificações dos Produtos:

Itens especificados no item 3.1.1 (quadro acima)

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

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

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

5.2- Do Serviço de Remanufaturamento:

5.2.1- A execução dos Serviços de Remanufaturamento dos Cubos da polia do
alternador deverão ser realizados pela empresa contratada em sua sede ou
filiais mais próximas, obedecendo o prazo de entrega estabelecido no item de
número 6.1;

5.2.2- Os objetos para remanufaturamento Cubos da polia do alternador
deverão, ser retirados 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 ordem de serviço
emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico;

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

6.1- O prazo para a entrega dos Cubo da polia do alternador, 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;
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6.2- Na Ordem de Fornecimento/Serviço serão encaminhados as especificações
(quantidade e numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

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

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

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1- Os produtos serão recebidos por servidores designados pela portaria 060/16 -
Pres. de 14/06/16 (doe. anexo) nas seguintes condições:

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

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

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

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

8.1-A CONTRATADA obriga-se a:

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

8.1.2. Efetuar a entrega dos produtos/serviços em perfeitas condições, no prazo
e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações
do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhada mente 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;
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8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilid
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
na licitação;

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

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

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

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

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

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE obriaa-se a:

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

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

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

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

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 objeío contratado, verificando os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas saneadoras;

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



10. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO

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

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

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

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

11.1- O pagamento 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 com as
normas vigentes;

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

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

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

11.6- A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de
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. Acritério 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.
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Cl. 023/17 Goiânia, 25 de agosto de 2017;'

De: Gerência de Suprimentos

Para: Diretoria de Gestão

Assunto: Precificação para Aquisição de Serviço de remanufaturamento de

cubo da polia do alternador do volvo B12M 2011 e 2014

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. N2 0345/17 da Gerência de Manutenção de Frota,

que solicita abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada

em Serviço de remanufaturamento de Cubo da polia do alternador do volvo B12M - 2011

e 2014, anexamos ao processo o pedido de compra, os orçamentos e o mapa de

cotação para os itens solicitados.

O valor médio global apurado é R$ 27.137,33 (Vinte sete mil, cento e

trinta e sete reais e trinta e três centavos) e o menor valor apurado é R$ 22.260,00

(Vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais): Ofertado pela empresa: NACIONAL

AUTOMOTIVA EIRELE-ME.

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

Atenciosamente,

Gere ii (e cie Suprimentos



Mapa de Cotação

ft" ^S METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

METROBUS Pedido de Compra - Rotina: 0134/2017
Transporte Coleth/O S/A processo: Fornecedor (es):

0
Cod: 054588

10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME

1244 - REAL DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA

10997 - RETÍFICA DE MOTORES BRASIL EIRELI-ME
ITEM QTDE UN PRODUTO MÉDIA VALOR

1244 10663 10997
li/» ~

1 12 SER SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO Unit. RS 1 .824,00 RS
ALTERNADOR DO VOLVO B12M-2011 Tot. R$21.888,00 RS

2 4 SER SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO Unit. R$ 1 .3 1 2,33 RS
j ALTERNADOR DO VOLVO B12M-2014 Tot. R$5.249,33 RS

Total por Fornecedor:

ic '_••,
2.092,(W RS 1.590,00 i RS 1.790,00

25.104,00 RS 19.080,00 ; RS 21.480,00 \

2.092,00 RS 795,00 RS 1.050,00
8.368,00 RS 3.180,00 , RS 4.200,00

4.184,00 2.385,00 2.840,00

33.472,00 22.260,00 25.680,00

Média Total das Médias por Itens: 27.137,33

AUTORIZO

Goiânia / i

Diretor Financeiro/Administrativo

AUTORIZO

Goiânia ..._/ /

Presidente

25/08*2017 Pagina I de l



Proposta Comercial
Cod.: 054588

?•'"_ . u — i
DADOS PROPONENTE:

Nome;

CNPJ:

Endereço: /~\ ,

Data: / V / d n i ~n
tb Q** i

NACIONAL AUTOMOTIVA IIDA - ME /" - '̂
RODOVIA GO 52? KM 1 MR 500A

Zort Pural <"EP- 76 530-000

1 ITABERAl-GO J %, ^S>

Objeto: REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR DO VOLVO 2011 E 2014

sa
i

2.

Produto

17170 SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO
DO CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR
DO VOLVO B12M-20II

17171 SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO
DO CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR
DO VOLVO B12M-2014

Referência ítea Otde

12

4

UíL

SER

SER

Pre^gJJniL

ASBOP
13*0

Preço Total

fitóP
3.WX*

EreçoTptali

3bser/ãções7rnaisdêtalhesHõ'produto "(sj, caso necessário^

'Ampjro legal:
N° Processo: 2017000751

•Procedimento vinculado à Lei n 13.303/16 - A Proponente declara conhecer os termos da presente Lei, assim como reconhece a necessidade firmar Contrato Administrativo, conforme art 68 e que
o me:,r.io conterá as cláusulas contias no art. 69,
•Comli-TSes de entrega - O ob)eto constante na presente proposta, deverá ser entregue ern até 03 (três) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento / Serviço, conforme descrito no
contrato.
"Condições de pagamento - até 30 dias após a entrega Oo objeto acompanhado com NF.
•Das Penalidades : Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts, 82, 63 e 81 da Lei Federal 13.303/16 as vedações contidas no
art. 7° da Lei Federal n° 10.S20/2002, a Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual n" 7.168/2011, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

•
ig.ições da Contratada;

<n) Responsabilizar-se Integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
b) Garantir o exato cumprimento da proposta apresentada;
c) Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, também as normas da MtTROBUS;
d) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprlmento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de Impostos, taxas e serviços auxiliares;
c) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, etc., necessários para a execução do objeto;

'• r) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e análise de produtos necessários para a execução do objeto, quando for o caso'
y) Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;
h) Hesponsabiiizar-se integralmente pelos custos de eventual dano provocado à frota e equipamentos da Metrobus, provocados pelos produtos fornecidos.
í) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
j) Assinar Contrato Administrativo.

ONAl AWOTOTIVA LTDA^É
Assinatura c Carimbo Assinante

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

E-Mail: suprimgQT.osaimetrQbus.com.tir

f21.262.976/0001-02l
NACIONAL AUTOMOTIVA LTDft-HE
RODOVIA GO 522 KM l NR 500A

Zor * Rural CEP: 76.630-000

L_ ITABERAi-GO J

Carimbo Empresa - C

Aguardamos retorno da proposta com maior brevidade possível.

20/07/2017

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

Pagina I de I
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DADOS PROPONENTE:

Nome:

CNPJ;

Endereço:

Data: '7-^ 1 $ ò / / ^

Proposta Comercial
- — -/»v- — — 4£

1
\

E i V"

14 /3D 749/0t
RETÍFÍ ê$MC

BRAC!LEi • •
RUA LUIZ HOriORfOi1'!0-

\

10 1 "0 f
TORES

', 33LT.04
74425-530

Objfcto: REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO G°

sa
i

2Í

PrgctutQ

17170 SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO
DO CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR
DO VOLVO B12M-2011

17171 SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO
DO CUBO DA POLIA DO ALTERJMADOR
DO VOLVO B12M-2014

Referência Marca Otde

12

4

UN.

SER

SER

Preço Unlt.

IWQOO

I030,ov

Preço Total

^l.^oi

1/200,00

Ereco Total;

3bservaç5es (maisdetalhes do produto (s), caso necessário):

•Amparo legal:
N° Processo: 2017000751

•Procedimento vinculado à Lei n 13.303/16 • A Proponente declara conhecer os termos, da presente Lei, assim corno reconhece a necessidade firmar Contrato Administrativo, conforme art 68 e que
o mesmo conterá as cláusulas contias no art. 69.
•Condições de entrega - O objeto constante na presente proposta, deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis após o recebimento da Ordern de Fornecimento / Serviço, conforme descrito no
contraio.
"Condições de pagamento - até 30 dias após a entrega do objeto acompanhado com NF.
•Das Penalidades : Constituem Ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas TOS arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 as vedações contidas no
art7° da Lei Federal n° 10.520/2002, a Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual n" 7.468/2011, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.
3«».Tç6es da Contratada:

W a) Responsabllliar-se Integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
b) Garantir o exato cumprimento da proposta apresentada;
c) Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, também as normas da METROBUS;
d) As penalidades ou multas impostas petos órgãos competentes peto descumprlmento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de Impostos, taxas e serviços auxiliares;
e) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, etc., necessários para a execução do objeto;

• O Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e análise de produtos necessários para a execução do objeto, quando for o caso;
g) Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;
h) Responsabilizar-se Integralmente pelos custos de eventual dano provocado à frota e equipamentos da Metrobus, provocados petos produtos fornecidos,
i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato
J) Assinar Contrato Administrativo.

Assinatura e Carimbo Assinante

RETÍFICA.DE MOTORES BRASIL EIRELI - ME

Aguardamos retorno da proposta com maior brevidade possível.

20/07/2017

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

E-Mail: suDilinentQsfflmeCrobus.co

ri4.730.749/0001-07"I
RETÍF? 7A DE MOTORES

! • lEíKELí- r/c
RUA LUiZ í-iOK'ÓRJO r« 54.-! GD ^

L GOIÂNIA . 0*0

Carimbo Empresa • CNPJ

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

Pagina l de l



•**Proposta Comercial

.: 054588

"•ytr»^;
Objiito: REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR DO VOLVO 2011 É 2014

s&
1:

2

Erfiditfa

17170 SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO
DO CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR
DO VOLVO B12M-2011

17171 SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO
DO CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR
DO VOLVO B12M-2014

Referência

XSflM

yfl%W

Marca

loJtOfArt

ifWiOfW

QlOe

12

4

UtL

SER

SER

Preço Unlt.

»03

í 032,09.

Preço Total

#,W0

WOC

Preço Total:

REAL DIST. E COML DE AUTO PEÇAS LTDA.
Observações (mais detalhes do produto (s), caso necessário):

N° Processo: 2017000751

Procedimento Vinculado a Lei N° 13.303/16

Aos cubados de.

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

/ Empresa: _

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

* Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (Is) do(s} produto (s);
" Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
" Constar telefoneis), endereço e número do CNPJ da empresa;
" Estar em papel timbrado ou conter carimbo da enipresa;
' Estar datado e assinado.
" Carimbo do assinante.

roo.983.629/0001-07~"í
INSC. ESTADUAL: 10.277.593-1

REAL DlsSffiUIDORA E COMERCIAL
DE AUTO PECAS LTDA

AT. Consolação N* 1360 Qd. F Lt. 10
Br. Udustrial Mooca CEP 74.420-175

- GO_J

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

E-Mail: suprimentosiBmetrobus.com,br T. E COML. OE AUTO PEÇAS LTDA.

Desde já, agradecemos a presteza e atençSo.

23/08/201? Pagina l de t



25/08/2017

BRASIL' Acesso à informação

hmissao de 2° via de Uertidao

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: RETIFICA DE MOTORES BRASIL LTDA - ME
CNPJ: 14.730.749/0001-07

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:49:16 do dia 05/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2017.
Código de controle da certidão: D6A9.1FAC.306B.F454
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
para impressão

htt;)://www.receita. fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResuHado3egVia. asp?Origem=1&Tipo=1&NI = 147307490001... 1/1



nttps://ivww.siige.catxa.gov.Dr/tmpresa/un/un/hgeui-bimprimirhJapei.aspYVAKhJessoalvialriz=i;uytJ4auUíiVAKPessoa=20964QOO&VARUf

• ;:

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14730749/0001-0?
Razão Social: RETIFICA DE MOTORES BRASIL EIRELI ME
Nome Fantasia:RETiFiCA BRASIL
Endereço: RUA LUIZ HONORIO 549 QD 33 LT 04 / CIDADE JARDIM / 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: 12/08/2017 a 10/09/2017

Certificação Número: 2017081203350546762410

Informação obtida em 25/08/2017, às 08:26:37.

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

(N—

^

^C

htt|)s://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimírPapel.asp?VARPessoaMatfiz=20964800&VARPessoa=20964800&VARUf=GO&V... 1/1



PODER rUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RETIFICA DE MOTORES BRASIL LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.730.749/0001-0"?

Certidão n°: 136006235/2017
Expedição: 25/08/2017, às 08:25:52
Validade: 20/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que RETIFICA DE MOTORES BRASIL LTDA ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscri to (a) no CNPJ sob o n°
1 4 . 7 3 0 . 7 4 9 / 0 0 0 1 - 0 7 , NÃO CONSTA do Banco N a c i o n a l de Devedores
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1 4 7 0 / 2 0 1 1 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
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e es tão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
an te r io res à data da sua exped ição .
No caso de pessoa ju r id ica , a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A ace i t ação desta cer t idão cond ic iona- se à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no po r t a l do T r i b u n a l S u p e r i o r do T raba lho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco N a c i o n a l de Devedores T r a b a l h i s t a s c o n s t a m os dados
necessá r ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r i d i c a s
inadimplentes peran te a Justiça do Trabalho quan to às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória t ransi tada em ju lgado ou em
acordos j ud i c i a i s t r aba lh i s t a s , i n c l u s i v e no c o n c e r n e n t e aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Min i s t é r io Públ ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prév ia .



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

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 17221440

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
RETIFICA DE MOTORES BRASIL EIRELI ME(ESPOLIO)

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

CNPJ
14.730.749/0001-07

NÃO CONSTA DEBITO

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

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

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

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

INnr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada peia 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 c COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.568.995.844 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 25 AGOSTO DE 2017 HORA: 8:24:59:8



25/08/2017 https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp
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JT 'EÉa*& PflEFEITURA

"DE GOIÂNIA Secretaria Municipal de Finanças

O,"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.842.293-0

Prazo de Validade: até 23/09/2017

CNPJ: 14.730.749/0001-07

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.TM), 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), 25 DE AGOSTO DE 2017

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

htt|)s://www.goianía,go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300wO.asp 1/1



24/08/2017

"BRASILv
Acesso à informação

bmissao de 2a via de (Jertidão

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: REAL DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 00.983.629/0001-07

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8. 21 2, 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 n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:28:19 do dia 30/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/1 2/201 7.
Código de controle da certidão: 8B10.A9F1.AF32.C1E3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
„Preparar pagina
pars impressão

hltp://www.receita. fazenda. gov.br/Aplicacoes/AT3PO/Certidao/CNDConjunlaSegVia/ResulladoSegVia. asp?Origem=1&Tipo=1&NI=009836290001... 1/1



NOM l '

Certificado de Regularidade do FG'1'S - CRF

Inscrição: 009«3629/0001-07

Razão Social: REAL DIST E COML DE AUTO PECAS LTDA
Endereço: AV CONSOLAÇÃO 1360 QD F LT 10 / INDUSTRIAL MOOCA / GOIÂNIA /

GO / 74420-175

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: 18/08/2017 a 16/09/2017

Certificação Número: 2017081801553930822464

Informação obtida em 24/08/2017, às 16:25:31.

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

/<?^°^>
,/v^ tf
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PODER JUDICIAR í O t. ̂ fô
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REAL DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA - EPP
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 0 0 . 9 8 3 . 6 2 9 / 0 0 0 1 - 0 7
Certidão n° : 132693354/2017
Expedição: 0 7 / 0 7 / 2 0 1 7 , às 14:22:33
Validade: 02/01/2018 - 180 (cento e oi tenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que REAL DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS), i n sc r i t o ( a ) no CNPJ sob o n° 00.983.629/0001-07,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do Traba lho e estão a tua l i zados até 2 ( d o i s ) d ias
a n t e r i o r e s à data da sua expedição.
No caso de pessoa jur ídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A acei tação desta cer t idão condic iona-se à ve r i f i cação de sua
a u t e n t i c i d a d e no por ta l do T r i b u n a l Super ior do T r a b a l h o na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nac iona l de Devedores Traba lh i s tas constam 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 jud ic ia i s t r aba lh i s t a s , inc lus ive no conce rnen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i a ri 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 Minis tér io Públ ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



• pflEFEIl.URA
]' íf DEGOlANIA Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

r.
%XÍQh

,

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.841.695-6

Prazo de Validade: até 22/09/2017

CNPJ: 00.983.629/0001-07

Certifica-se que até a presente data CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS
{AJUIZADOS OU NÃO) referentes a dívidas de qualquer natureza administrados pela
Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 e 205 da Lei
Municipal n° 5.040/1975 (C.T.M), atualizado pelo artigo 89, inciso l e seus parágrafos
3°,6° e 7° do Decreto n° 1.786/2015 (RCTM).

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

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

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

GOIANIA(GO), 24 DE AGOSTO DE 2017

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÕNICO www.c3oiania.QO.QOV.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



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" 17219518

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
REAL DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA(ESPOL

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

NÃO CONSTA DEBITO

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

. *. #. #. #. #. *. #. *. #. *. #. *. *. *. *- *. *- *. *. *. *. > H . *. #

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

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

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

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

. *. *. *. *. *. #. #. *. *. #. *. *. *. *. #. > K . *. > K . *. >(.. *. *. *. HL

CNPJ

00.983.629/0001-07

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 fiseal 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 verifieuda pela INTERNET, no endereço:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.488.519.361 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 24 AGOSTO DE 2017 HORA: 16:14:25:0
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BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2* via de Certidão

Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELI - ME
CNPJ: 21. 262.976/0001-02

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

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 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 alineas 'a1 a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ng 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
Emitida as 11:16:56 do dia 28/03/2017 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 24/09/201 7.
Código de controle da certidão: E9AC.CDB1.DCD1.114D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1.751, de 02/10/2014.

Nova Consulta Preparar página
pára impressão

http://www.receita.fazcnda.cjov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia,asp?Origem=1&Tipo=1&NI=212629760001... 1/1



24?0§£2017 http8://www.sifg9.caixa.gov.br/Empresa/Crf/C^^
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CAIXA ECONÓMICA FEDLRAL

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: 16/08/2017 a 14/09/2017

Certificação Número: 2017081607383071833868

Informação obtida em 24/08/2017, às 16:04:49.

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

hUps://www.sifgexaixa.gov.br/Êmpreaa/Crf/Crf/FgeCFSImprirnirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22384387&VARPessoa=22384387&VARUf=GO&V.., 1/1



MUNICÍPIO DE ITABERAl
Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

Número da certidão: 04502-2
Contribuinte: NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21.262.976/0001-02

Inscrição Cadastral:
Inscrição Municipal:

Endereço: ROD GO 522, n°. 500, Qd. , Lt. KM 1 FAZENDA CÓRREGO BRANCO - ITABERAl - GO

Certifica-se para a finalidade especificada que o Contribuinte supra citado não possui
débito amigável ou ajuizado nesta data, junto a fazenda pública municipal.

Ressalva-se ao município o direito de cobrança posteriormente, mesmo no período
desta certidão, caso constatado algum débito.

Esta certidão é valida da data de sua emissão até 23/09/2017.

Finalidade: Outras Finalidades

Descrição da finalidade: certidões

ITABERAl, 24 de Agosto de 2017

0004502223910

l i l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l I l l l

Certidão válida exclusivamente para o Contribuinte supra citado.

Verificar o autencidade desta certidão no sito: http://www.itaberai.go.gov.br/

impresso em: 24/06/2017 15:57



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. CERTIPÃO: N" 17219408

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA ME(ESPOUO)

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

CNPJ
21.262.976/0001-02

NÃO CONSTA DEBITO

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

. ». *. *. *. *. *. #. *. #. #, *. *, *- *. *. *. *• *. *. *. f. *• *. *

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

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

. m. #. *. *. *. +. #. #. *. *. *. # . #. *. *. *. *• *. *• *. *. *. *. *

. *. *. *. Hf. *• *- *. *. *. *. *• *• *. *• *. * . * . * . +. *. *. # . # . *

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

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, al terada 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:

Ceitidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
h(tp://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: 5.555.524.733.445 EMITIDA VTA INTERNET

SGT1-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 24 AGOSTO DE 2017 HORA: 16:6:43:3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão n°: 132694061/2017
Expedição: 07/07/2017, às 14:28:40
Validade: 02/01/2018 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) , inscr 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 B a n c o N a c i o n a l de D e v e d o r e s
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no a r t . 6 4 2 - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de j u l h o de 2011, e
na Resolução Admin i s t r a t i va n° 1470/2011 do T r i b u n a l Super ior do
Trabalho , de 24 de agosto de 2011.
Os dados cons tan tes des ta Cer t idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e e s t ão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) d ias
a n t e r i o r e s à da ta da sua e x p e d i ç ã o .
No caso de pessoa jur íd ica , a Cert idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l i a i s .
A ace i t ação desta ce r t idão c o n d i c i o n a - s e à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no p o r t a l do T r i b u n a l Supe r io r do T r a b a l h o na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gra tu i tamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco N a c i o n a l de Devedores T r a b a l h i s t a s c o n s t a m os dados
neces sá r io s à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s
inadimplentes peran te a Justiça do Traba lho quanto às obr igações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r aba lh i s t a s , i n c l u s i v e no c o n c e r n e n t e aos
r e c o l h i m e n t o s p r é v i d e n c i a r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i r m a d o s p e r a n t e o M i n i s t é r i o Públ ico do
Traba lho ou Comissão de Conc i l i ação P r é v i a .



CONTRATO Dá SOCIEDAÍ>Í_LT.DA

Pôr este insirumenro panirular de ccrtrato sócia! as abaixo assinados:

LQBEiMA DP... ARAÚJO. P AMOS. brasiieir?., solteiia, íiliia da José Ramos Valadào C díí
Luiza Vlcentira De Araújo Ramos, portadora do RG fi. 4281494 2a V!a SSP-GO inscrito no
CPF n.; 731.465.201-49 nalura! de Goiánia-GO nascida em 12/05/1986, resictanie e
domiciliada a Rua Oõ Qd 29 Li 03 casa 1 Vila Klerea - Goianira - Goiás - CEP: Vfi.370-
000.

LliANA DE ARAÚJO FlAMOS_bra5ilaifa. solteira, f i! na do Josa Ramos Valadào c do
Uiisa ViOentlna DÍ-- Araújo Ramos. panadora C.ÍG RG 1.4231485 DGPC-GO inscrito nn CPF
i.e 006.975.581-89 natural de Goiãnia-GO nascida em 29/03/1864. residente e
domiciliado a Rua Santa iraria Qa Área GB 3J BL 3 AP 30"S Rosídunciaí Sinta M.-, n:-.
CL'/iucmfnio Santa ruía • Goiãnis — '3ciàs - ^EP: 74.466-045.
F.csoiv&m de coniu:n acortío iormar a snciâdada limitada, medianto as cláusuias e

seguintes.

(. fS N Al
\

.gL_ÁLj_SULA,PR IjVj EiRA .
r.) (j rjenornína.;;£o i-ccial. setie inicip ds aíividadss vigências;
A scctaciade (nf-:i;z. --.jb u drjnorivnacão snciar de:
N. ACIN AU A t J TO "

O nome fantasia será denominado,
NACIONAL AUTOMOTIVA

A sede será na Rodovia GO 5££ k'ii 01 K;-; 500 A FiKanela cátreau Br;'.'i.-:.i: - 1w!:
Goiás - CEP:' 75.630-000, com início de- novidades estabelecido para o dia 25/1C/20T-,
podendo abrir filiais, sucursais, escritor iíj &m C{lií-.:q:i2r parte do país. A soo -..;..•.,:, •. -.;..
controlao^ ;jQi3 c prssan;.- '.nstrumfir.î  É pôi p; azo intícterminado.

J_i -
Aiiv;Càds d;: Sc.r;:sdídíi:'

COMERCIO DE P£ÇAS AUTOMOTIVAS NO Í.TACADO E VAREJO, ACESSÓRIOS
NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.

CLÁusuL,-. TEnr. .- •
Admini:--li'2-.ção d;i r:o>',.R.-r.:>E csberá a LG;':S.-JA DE ARAÚJO RAMOS com O poclt-r r:
Híribuições de adrriinisiiar, em suas ativiass^es e fins; q-jâ responderão p;;!a a rneiirTi?.
ativn t pas.sivam-ir;ts em juiz e fora delas 'podendo praticar e assinar iodos DE nios tis
gcntiir, física e finir-iuoiu;, .luioiíasda a uso do norns empresarial, vedad(j. no - :.
em 11 • iuad-ss estranhas ao interesse sr,:;i!LÍ ou EsSLjmir obrigações ssja om favrjr ;-'e
qiiíitquíír dos quatisiai: ou de tercairos ii;i:i oomo onera: ou alienar tsíis tmivfjic .-j a

...Í&, sern ÍÍUÍ;;M:-.A;;HO de outro sóc;n. (artigos 937, VI; 1,013. 's.ril;. '.:".:'
CG/2002)

. . - . . " . • - • - . ' - . .

. . • . - v . . . .-jjj.s

. : . • . i . . ..v i •. i-.L .-li', 'l, l í i ' í i ' j t - í n'i -.• ?-i) | M

Ti!-S . :• "i.\^ 3C'j400S.1-7 .jfni r!.-:l-r t!., ,.• ,::...;í1.,:;1 ; -.1 T1 . - ] - - . . "• ...--::--', :.i: }••• •

.jov.br/ ; in,r,-[r,:j: V;*fflí pí£jio«cís U/ÍUl̂ S^-'1 u c- -•: :..;:•- J;- i."!:1-

Pauli XMCÍ .,;-., - i/:,1:̂ :.!:"̂  Ga!*l.

.
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C LÁ U.S ULA QUAm'_A.
A título de prã-!r:t:r;r;:~a soda, LORENA DE ARAÚJO RAMOS, terá rnensíilmenie urnsi
retirada lixada siuatinenle, obedecendo ao limite da legislação dti impcsto de renda e
meditado em conte corrente dos sócios.

CLÁUSULA QUINTA.
Anuéilriierite a UT do dezemòio, íevantsr-se uai batanço dos resultados onde lucros e
prejuízos serão distribuídos ou suptjnadcs pêlos as sócios, prcpa.'cicíialrn£jnle ao
capital de cada um. Pedira lambam, a critério dos sócios, os lucros constituíram
reserva para o fuiuro aumento do capital social.

ClÁySULA SSXTA.
C capital social será cia RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) divididos em 200.000
(Duscntae Mil) quolas. no valor de RS 1.00 (Hum real} cada unia, senda flS 100.000.00
(Cem Mil Reais) totalmente iniegralízadcs peles sócios em moeda corrente do país no
aio da constituicíic ca soriadâdu e RS 100.000.00 ( Cem Mil Rsais) s ser iniegrnli^r.-;., :
no valor de RS 25.000.00 ( Vinte a Cincc Mil Real:;) -j. C;id3 seis rnesi^ ccf. .
iniciando ?, parrir às 21/01/2015, e RS 35.000.00 (Vinte e Cinco Mil Reaia) e.TI
02'07/2Ci5 e RJ 25.COO.00 (Vinte e Cinco Mil Reais) em 02/01/2016 e RS 25.000.00
(ViniR e Cinco M;' Rsats) am 02/07/2016. A responsabilidade de carin sócio é r...;"
valor de suas quotas, mas toCQE responsabiUríain salidariarnenia rifcla interjralizacão do
capita! sncié;. De ^ortíc com artigo 1055 oo código civ/il 2002. Ponanta o capital £'jci,:i
liça assim distribuído entro os r.ccios.

CLÁUSULA SÉTIMA.
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas tr,dcs
respondem soiídariamentí peia integralisação ao capital SOCÍEÍ. lart. 1.QS2, CC/2002);
SÓCIOS
L.-JREMAOF. ARAi i.ia

QUOTAS
i.ga.000.

2.ono
TOTAL ÍOO.OOO

, CC/2002):
^VfeLOjj

18B.flnàLOO
Z.gOQ.QQ

300^000^00

CLAUSULA OITAVA.
O exercício íiscsJ da sociedade ancerra se em 31 de dezembro de cada Einc quando
será levantais urr. bslénço anual para fins s&cir-í&río e fiscal. Após transcrito nos livros
na conformidade ri 3 lerjisjiaoão. Ficsrác na sede da sccíeciada copias dos mesmos a
disposição dos sócios.

Falecordc ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atwdade com os
herdeiros, siic.íssotft e s tncspss. Não sendo possível ou incxfstintJo mtorasae ctP^lQf.
ou dos sócios rernaíiesceriíes, r> valor de seus haveres será apurada e liquidado corri
base na situação patrimonial da socioda.de, à data da resolução. -verificada ern balançc
ospociatmar.Ts ievamacío-
P.iráç;raío úriico - O rne^mo procedirnenio será ãtJotado em outros casos em que s
sociedade s* resolva em rwlacão a seu sício. (srt. 1.028 e arí- 1.031, CC/2002).

: • UOdatw

fiíiús ••..:.. vjlsJa- .'-!;. Liiicuinunic, »ccii^ li

. ' ' ..... - . . - - : i , " ' . - •„•:,! :i i " .

KAl. AljTOMOTTVA L"niA.. Nir t ; i2 10340CS-I-7 . foi dcfoíídooatqillvjdon» JuniaConutci; .'

íM^-w .jiicei.gO.HOV.br' c ii f.irrnct '.\ Jú nroioc.-'!" lí.'iíi;-H'3-7 ^ o -. Ji^o d- ^jgi'.i.. . . ' . •, . .

,M 16.45:20 pj: PíuJi Nuact Lobo ~ S<etewiii Geral.

. • •
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C LÁLJSl j L A J3!g C IMA,

As quotas sào indivisíveis e nãci podarão s á r cedidas ou transferidas a Terceiros :;> im r-,
[-onseniirnonlo do ourro sócio, a quem liça assegurado, sm igualdade de condições P.
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, ícrmalizando, se
realizada a cessão dê-las, a slteração contratual pertinente, (art. 1.056, àrt. 1.057,
CC/2002)

CLÁUSULA DSqií:--' A PRIMEIRA.

Na disscluçâo ou e-stinç-Sa da socied.vJe, após as obrigações cumpridss, os sócios
prapr,fcÍG,i3lrn,-;n;e as sLias suem;, c património l

_
Fica eleiro o terá da cidade de Itabfer&r-Goiás, para dinmirem as riúi/idas qus pôr
ventura vir-sm a ocorrar e que não c-;i!G]arn explicitas no presente inslrumenta
contratual.

_
A adminiciradcra declara, sob as penes ds lei, de que não esiá impedida de exercer ?.
administração da sociedade, por isi espacial, ou em virtude cie conasnacão criminal, uu
por se encontrar sob es efeitos dela, a pena que vede, ainda que lernporariameme. o
acesso a cargcs públicas; ou por crime lallmentar, de prevaricação, pèila ou suboniij;
concussão, peouiEitc. ou centra a economia popular, contra o sistema tinan^eiro
nacionai, cantra norrnas ds dsfesa da concorrènoi?., contra as relações do cofifiumo, is
pública, ou 2 propririíacc-. {arí. 1.011, § 1B, CC/2002).

E pôr e-siarsm judias <-• ;:cn:r&tados, firmam o prssente em DT (uma) via, os tji.-s-s
assinam, destinando se uma via sós arquivos da Junta Comarçíal do Estado ds Goiás.

;sb tira i-Goiás, 1G de Outubro de 20'i 4.

__
LOrTÊRA 0£ AÍÍAUJO RAMOS

__
LUAMA D£ ARAÚJO .̂ A

&î ..-̂  - .

jra - • triUKiu-iww v*t
í O •QBOHÚMfiRO:

T " " • • tUKTA'COMBKÍÁLOOHTl]DOOEG01&í

. _, "' ÍÍ20WOOM1

m f,. mt*«»«^ l̂tM^BMKfcr> «MSI
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CARTÓRIO GO RSG1STRO
E TABELíONATO »E NOTAS . ...

- i«eomççc V6RDADBRA-;ir:tis5
. ARAÚJO RAMOSjOfiú iVCCwurtifeT .17 c

'

^ 0,c- fí

<%1M^

S?̂ ? •-'-_.•-_''--.- »_r^—j_j__™tjiWQ H»unh«;a ptif VÊaàAÕaisJ,TTt s:.-.«ur4 ú71i.!a>LME i"H"6Uja •',
!jBJ, fttMOS,'pn-.es pirTrlm jlíWEraií.t IsenlSílsn**. u psr li*.-sí •
V-^J r.irta A^O&U j*m. mJntis^p^rse.isíi,* da ^' .IQ'.d<,j ' . it. &c!bnLd, -
li-J,,1' _(7(ie/lBl« j . f" y/í'^'-'-'^ \ ''.:: ' ^S"» :

-:. „ t_ .-- _,: -- (P ĵyy Í̂LA '̂ ':"

.• . • - • ! :umeuod«erapR*aNACIOM.\ AUTOMOTIVA LTDA.. Niro: S2 ífl34íin5I4-7 , foi deferido c arquivido na Juu C .

! •. , .; • •• ,' ciiinen», liewuii: hlt?:'/*"A-J.'jlWOJ.ÍO.ÍOV.bl/e infíirnie N'' J o p:a;-.jo!3 !4'101-*.9J-7 r m;. ,:i;;i; >!; :.•.•! r;

. , . . • . .:.•„.:.• .',• :i.'i;v.t,i!!i v ... . in.- . l , : .;•:] T l i.". :,'):•! !i -i.lií pM 1'j.is'ii Xj:i^. L.-',;-' S.-.íiV,::.-. G^r^l.
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Procuração bastante que faz; NACIONAL AiJTOMQTIVA
LTDA - ME a Favor de VILSON CASSEMIRQ na forma
u baixo
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S A I B A M quantos este público instrumento de procuração
bastante virem que, nos quatorze diiis do mês de novembro do ano do dois mil c qualor/e,
(14/11/2014), nesta Cidade de Goiuiiira, Estado de Goiás, neste Serviço Notarial de Notas,
compareceu, como Outorgante, NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME, pessoa jur íd icu .
inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.262.976/0001-02, com sede na Rodovia GO 522, n° 500A, KM l,
Fazenda Córrego Branco cm Itaber<ii-GO, neste alo representada, por sua sócia LOKKNA U!L
ARAÚJO RAMOS, brasileira, solteira, maior e capa/., empresária, portadora cia Cédula de
Identidade RG. sob n" 428149-1 2' via SSIVGO, expedida cm 30/07/191 1 e inscrita no CPF/MF sob
n" 731.485.201-4ÍÍ, natural de Goiânia/GO, residente c domiciliada na Rua 05, Qd. 29, Li. 09, Vila
Klérea, Goianira-GO; reconhecido como o próprio por mini João das Graças Ribeiro, Tabelião,
conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E ai, pelo Outorgante, me foi
dito que nomeia c constitui seu bastante procurador VILSON CASSEMÍRO, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 21706-40 DG PC/GO e inscrito no
CPF/MF sob n° 532.754.461-34, residente e domiciliado na Rua 07, Qd. 29, Li. 11, Vila Klérea,
Goianira-GO, ao qual confere poderes: Amplos, gerias e ilimitados poderes fiara, representá-la
pura todos c quaisquer fins mie se fizerem necessários, podendo gerir e administrar tvtlox c
quaisquer flns t/ue sejízemu ntctadríos, podendo gerir e adminixírar totlus os seiix negócios,
direitos e interesses, junta HO IIANCO DO URAS/L S/A, BANCO ISRADESCO S/A, ItANCO
1TAÚ S/A, IISKC, SANTANDER, UNOS, BANCO ^DO POVO, CAIXA ECONÓMICA
FEDERAL, FGTS, INSS, PREFEITU&IS MUNICIPAIS, SECRETARIAI DA RECEITA
FEDERAL DO Bll-iSIL, MINSTÈUO DA FAZENDA, SECRETÁRIA DA RECEITA
ESTADUAL, SECRETÁRIA !)A RECEITA MUNICIPAL, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE GOIÁS, MINISTÉRIO DO TRABALHO, TRIBUNAL DO TRABALHO, SKFAZ, DETRAN,
CIA. DE Sl-XiUROS, FORO EM GERAL, rfpartlçÕes públicas federais, estaduais, municipais,
curtúrws cm geral, órgãos iiúblicos e/ou privados, instituições bancárias e jlnaiicciras de
i/iiiilíliit-r espécie, bancos em geral, repartições públwus e iinttírijiiií-iii, empresas no ramo
atacadista t- distribuidor cm yenil, podendo para tuntu, comprar ou vender bens imóveis, mâveix,
veiculas, maquinarias v/tm equipamentos da propriedade tlu outorgante; efettmr cumpras junto ti
fornecedores, podendo assinar notas fiscais, duplicatas, trifilicatas; assinar Ioda e qualquer
espécie de contrato de prestações de serviços, transportes, vendas, fornecimentos, CDC'S,
Cédulas, contrato de arredamento, notas- promissórias e/oiio que fizer necessário; participar tle
t/utilifiier espécie de liciliicilii; contratar e demitir empregados, podendo ussinur a CTPS, cfefuar
pagamentos da folha, assinar contratações e demissões; assinar todo e qualquer pttpel tnie lhe for
exigido; receber ou transmitir domínio, açâo, direito c pos.\e, podendo adi/uírír ou vender hens
imóveis em nome da outorgante; assinar escrituras públicas de qualquer iniliirczu, em especial
de venda e compra e/ou hipoteca; dar bens de propriedade da outorgante cm garantiu, se j ti em
hipoteca em qiiqlyuer grau; contrair empréstimos em quaisquer instituições financeiras e
penhores; requerer certidões negativas e/ou positivas junto a ([iia/i/iter órgão t/itc se fizer
necessário; pagar imposto e taxas; promover parcelamento, negociarão e/ou prorrogação de
débitos em •nome dn otttorgímie; abrir e movimentar contas-correi\tes em i/ualí/iier agência
biilit-ilfla podendo^ tfiiittlr, éintóíisar eJieSCQa(a^ chegtte, solicitar saldos e extraias, efetuar

iwnSlM^liÚoiiéiiíãíúdTciãiiioo^us Continua na Pagino 2
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cadastros bancários, fazer depósitos e retiradas, autorizar débitos, (ran$ftr$ncias e pagamentos,
requerer talões de chegues, requerer cartões magnéticos e/nu de créditos, solicitar cadastros
bancários, solicitar empréstimos de qualquer espécie, cadastrar senhas bancárias; efeluar
descontos de titnlos; receber e/ou pagar quaisquer importância devidas a outorgante; comprar
e/ou vender quaisquer bens imóveis localizados no território nacional, podendo receber on
outorgar escrituras de qualquer natureza; firmar contratos, escrituras de qualquer espécie e
demais docatMrltOS em nome da outorgante; efet tia r compra e/ou venda de veiculo, de qualquer
espécie em nome da outorgante, podendo promover emplacamcntos, alienações, liberações de
alienação, requerer t- assinar CRVe DUT ou requerer 2" (segunda) via de documentos; adquirir
e/ou responder por qualquer espécie do consórcio em nome da outorgante; contratar advogado
ontorgando-llie procuração com a cláusula " AD JUDICIA " parti o foro em geral, podendo
propor tições contra i(uem de direito e defende-la nas centrarias; responder titivti c passivamente
pela empresa, podendo abrir filiais; responder pelo ativo e pelo passivo da empresa; ejetuar
alterações no contrato social dn empresa; vender e/ou transferir cotas tia empresa, aquém quiser,
pelo preço e condições <[iie convencionar; encerrar as atlvldades da empresa, se necessário;
assinar todo e qualquer papel que Ilie for exigido; fazer apresentações de documentos; prestar
informações e declarações; passar recibos e dnr quitações; receber importâncias; concordar,
discordar, exigir, transigir; e praticar todos os demais aios necessários pura o bom e fiel
cumprtnunlo deste mandato; podendo substabelecer e praticar, finalmente, Iodos os demais aios
necessários e indispensáveis ao fie! e cabal desempenho do presente mandato. Pelo Outorgante, me
foi dito, finalmente, que aceita esta procuração cm todos os seus expressos termos, tal qual se acha
redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de-
lida e achada cm tudo conforme, outorga, aceita e assina. Dispensadas as Testemunhas nos lermos
da Lei 6.952, de 06 de novembro de 1981, ulteradu pela Leí n° 10,406 de 10/01/2002. Eu, (a.), João
das Graças Ribeiro, T;ibeliiío, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e ruso.
F.molumentos: R$32,07 Taxa Judiciária: R$10,67. (aã.) NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA - ME,
LORENA DE ARAÚJO RAMOS, sócia da Outorgante. JoSo das Graças Ribeiro. Tabelião. Nada
mais. Trasladada cm seguida, confere cm tudo com o original, ao qual me reporlu e dou K.

Em Tcst" da Verdade

Aqnihi ile Fa/lii Perdru
VEscrcveiite

06B31211121G11D13000917

u'n í l sc siíis U'
i|ii»Cial não iui l

Selo digita' ""' ;l'iiano091T consulleom hUp:»eJtra;uUiaal Ijgo.jus.bt^s

ÍS-, CAIlTímio ANTÓNIO HO I>i(A

Ultima'Página



(((UUfffff M
HbMni ^^ ;

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

Processo: 2017000751

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Aquisição de serviços de remanufaturamcnto de cubo da polia do alternador

DESPACHO N" 234/2017-DG.

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

023/17 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$ 27.137,33 (Vinte e sete mil, cento e trinta e sete reais e trinta

e três centavos) e o menor preço apurado foi de RS 22.260,00 (Vinte e dois mil, duzentos e

sessenta reais), ofertado pela empresa NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE-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 Colctivo S/A,
em Goiânia aos 30 dias do mês de agosto de 2017.

RICARDO LUIZ JAYME
DIRETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NAfORMA DA Lbl

Goiânia: 31/lX) /

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
Transportt Coletivo S/A

Goiânia, 01 de Setembro de 2017.
De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Dispensa 020/2017 - Proc. n° 2017/1159-Serviços Emergenciais de

Remanufaturamento do Cubo da Polia do Alternador do Volvo B12M.

St ihor Assessor,

Trata n os presentes autos de pedido da Gerência de Manutenção de Frota, através

da Cl n° 0345/^7 datada de 22 de Agosto de 2017 (em anexo), solicitando a contratação de

Empresa especializada, na realização emergência! de Serviço de Remanufaturamento do

Cubo da Polia do Alterndor, de veículos da frota operacional, Ônibus Articulados e

Biarticulados, V< Ivo B12M - 2011/2014, com projeção de consumo para 90 (noventa) dias,

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

Lote Único - P emanufaturamento do Cubo da Polia do Alterndor, de veículos Volvo B12M -

2011/2014.

EMPRESA

NACIONAI AUTOMOTIVA LTDA-ME

REAL DISTRIBL ÍDORA E COMERCIAL DE AUTO

PEÇAS LTDA.

RETÍFICA DE MOTORES BRASIL EIRELI -ME

CNPJ

21.262.976/0001-02

00.983.629/0001-07

14.730.749/0001-07

Valor Total R$

22.260,00

33.472,00

25.680,00

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

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

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

companhia.

Qi anto a razão da escolhi do fornecedor, entendemos, por motivos óbvios,

estar plenamen e demonstrado o respe :o aos princípios da economicidade, isonomia e a

impessoalidade, *yez que a proposta da en presa NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, a que

melhor atende, i o objeto em questão.

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N 299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Quanto a justificativa de preço, entendemos, com base nas propostas

juntadas, que a da NACIONAL AUTOMOTIVA LTDA-ME, de valor R$ 22.260,00 (Vinte e

dois mil, duzentos e sessenta reais ), é a nais vantajosa para a Metrobus.

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

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

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

contábil de receitas n° 4.1.1.01.

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

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

servidor ADELCIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, fiscal do contrato ou quem for designado pelo

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

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

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

Dispensa de Licitação Emergência!, com fulcro no art. 29, inciso XV da Lei Federal

13.303/2016 e ert. 33 da Lei Estadual n^- 17.928/12, para contratar as empresas NACIONAL

AUTOMOTIVA LTDA-ME. pelo valor de R$ 22.260,00 ( Vinte e dois mil, duzentos e sessenta

reais ), para o serviço de Remanufatur imento do Cubo da Polia do Alterndor, de veículos

Volvo B12M - 2011/2014.

A presente contratação i perfeitamente justificável, tendo em vista que,

conforme comptDvam fotos anexadas ac processo, vários ONIBUS encontran-se parados no

pátio da Metrobi s, pela falta dessa peça, essencial ao funcionamento dos mesmos. Justifica-se

ainda o presente pedido, em detrimento do cumprimento dos prazos editalícios, até que seja

concluído o novo processo licitatório trdinário, sob. O n° 2017000803, que se refere

também aos objetos em questão, conforr lê informações do T. de Referência.

Assim sendo, encam nhamos o presente processo a esta Assessoria para

manifestação sobre o enquadramento da Oispensa Emergência! de licitação, ern questão.

Atenciosamente,

Olícl i Lopes Vila Verde
Presidente da CPL

22
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M IN UTA

CONTRATO N° /17

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

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n» 299, Vila Regina,
nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATANTE, representada pelo Díretor-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;

CONTRATADA:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2017/1159, Dispensa Emergência! de
Licitação n° 020/2017, à proposta je preços apresentada em / /2017 e às
determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal n° 13.303/2016,
de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17 928/12, de 27 de dezembro de 2012.

Aplicam-se ainds à presente relação ju-;dica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria ge:'al dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, Serviços de
Remanufaturamento de Cubos da poíía do alternador, de forma parcelada, DO VOLVO
B12M - 2011/2014, da Frota Operacional, veículos Articulados e Biarticulados Volvo B340M
- DH12E.

CL/USULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instn .mento é de 90 (noventa) dias, contados da sua
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A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Iron Borges Feitosa e a FiscalizaçâaÇa^argp.dò
servidor Adélcio Alves da Silva Júnior, ou quem for designado pelo titular desta pasftr por
instrumento que o substitua, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

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

Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega

• A CONTRATADA devera entregar es materiais, CUBOS DA POLIA DO ALTERNADOR
REMANUFATURADO, DO VOLVO B12M - 2011/2014, no Almoxarifado Geral da
Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n° 299 - Vila Regina -
Goiânia - CEP.: 74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 -
16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota
Fiscal e ordem de fornecimento ou serviço;

• Devera constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de
fornecimento ou serviço.

Parágrafo Segundo - Das Condições de Fornecimento

Na Ordem de Fornecimento se^ao encaminhados as especificações (quantidade e
numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

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

Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA obriga-se a:
Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no
Termo de Referência;
Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
" O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da

Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03
(três) dias, o produto fora das especificações contratadas;

Atender prontamente a quaisquer sxigências 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 de Referência ou na minuta de contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;

• Informar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material
acondicionado neste;
Manter estoque suficiente e respof sabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até
o recebimento definitivo dos mesmas 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 :ontrato, dirimindo dúvidas porventura existentes,
através do servidor designado Fiscal do Contrato;

Efetuar o pagamento à CONTRATAI JÁ na forma prevista no contrato;

Relacionar-se com a CONTRATAD/ 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
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falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrertóféis de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;

A ação ou omissão, total ou paroal, 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 do Remanufaturamento dos produtos, durante o prazo no mínimo de 06
(seis) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na
nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos serviços a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, -/ícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas

expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do
recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile
ou correio eletrônico;

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

CLÁUSULA SÉTIMA

A CONTRATADA fornecerá o objeto de acordo com a Ordem de serviço discriminado na
Cláusula Quarta,, pelo valor total de R$ ( ), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (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 etetrônica, atestada pelo Fiscal do
Contrato;

FATURAMEN TO E PAGAMENTO

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

Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo do 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 Ele^rônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
números óo(a);

• f) Processo Administrativo^

• u) Co n t rã to A dminjstratiyo;

• HO Procedimento Liçitatório;

Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:
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o a) Cópia da Ordem de Servi;;o, emitida pela CONTRATANTE,

objetos entregues;

° b) Certidões Negativas atuali/.adas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais

(INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por
Certificado de Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado - CADFOR, aoministrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás,

verificada a compatibilidade da atividade na empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 3° e 4° será devolvida à CONTRATADA
e seu pagamento ocorrerá em até O.r: (cinco) dias úteis, após a data de sua última

apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao

parágrafo Primeiro da desta Cláusula

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

Parágrafo Sétimo - Em eventual atrase no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a

ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata d/e.

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

deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção

na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

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

inegociáveis.

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

Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Tran iporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE REC IRSOS •̂••••••••Bi

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, socie.íade 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 prtticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, cê 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de
normas que vierem a substituí-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA qi e incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-
se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 8s da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°

17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal

8.666/93.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses grevistas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o
interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
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f\o do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas erri

iniciativa e a expensas daquele que as ind-cou.

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

Parágrafo Quarto A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no
cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a
CONTRATADA à multa, conforme 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, ^dependentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01
02
03

04

05

06

CORRESPONDÊNCIA

2 °/
4 o,

6 °/
7 °/

8 «V
10 c

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

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e
de seus Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as
orientações da CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução
dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado :jue 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, os seus empregados e de não impor
penalidades àqueles que se nega em a usá-los, por ocorrência.
Permitir a presença de emprega do 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 legislarão vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qua.ificação para executar os serviços
contratados ou fornecer produtos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.

GRAU

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Transferir a outrem, no todo oi; em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo -notivo 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 contrato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade etc.)

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 casi< de descumprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua
convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos prazos estipulados no presente
Instrumento.

Parágrafo Sexto - As multas prevista;.; 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 Adn inistração 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 jpós regular processo administrativo, será deduzida
dos valores eventualmente devidos pe>a CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer
caso, ser paga espontaneamente no prazc máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da
intimação da decisão ou cobrada judicialrr ente.

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(;om) 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 impediment; de contratar com a Administração Pública Direta e
Indireta do Estado de Goiás, deverão ser Taduados 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 r io prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade iía mercadoria fornecida.

II - 12 (doze) meses, no caso de retarda nento imotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.;
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III - 24 (vinte e quatro) meses, nos caso-> de:

a) entregar como verdadeira mercadoria 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 resciss :• do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem que haje culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados qut houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a aata 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 termci 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
seguintes condições:

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

b) amigavelmente, por acordo entre as peites, reduzida a termo, desde que haia 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 CE SÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial GO objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, ístado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, par?: dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente
contrato.
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E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
arroladas.

Goiânia-GO, _ _ de de 2017.

CONTRATANTE:

MARL»US BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICA tDO LUIZ JAYME
Diretor cê Gestão Corporativa

CONTRATADA:

Representante

Testemunhas:

1 -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:
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Ordem de Fornecimento

METROBUS TRANSPORTE COLETJTVO S/A
C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA REGIIV X GOIANIA-GO Cod.: 054662

Forncedor: 10663 - NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME

Dispensa de Licitação: 0020/2017

Data;

Processo:

Item

1

2

Código

17170

17171

Produto

SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA
POUA DO ALTERNADOR DO VOLVO B12M-2011

SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO CUBO DA
POLIA DO ALTERNADOR DO VOLVO B12M-2014

Marca Un.

SER

SER

Qtde

12,00

4,00

Preço

1.590,00

795,00

Valor Total

19.080,00

3.180,00

Total Geral: 22.260,00

Fornecedores, Vencimento de 30 Dias, após a

issão de Notas Fiscais às Quartas-Feiras de Todas
Semanas

Condição de Pagamento: 30 Dias.

25'09'201', Pagina l de l
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DE ASSESSORIA JURÍDICA
PARA : COMISSÃO PERMANEN J E DE LICITAÇÕES
ASSUNTO Solicitação de informações - proc. n° 2017000803 e 2017001159
Cl N.9 ££/} /2017

DATA: 27/09/2017

Senhor Presidente da Cl "-,

A par em cumprimenta Io, utilizamos do presente, para solicitar informações a

cerca do pn cesso ny 2017000803.

A Cl ny 082/2017 deste Comissão, encaminhou o processo nc 2017001159, de

procedimen o emergencial, cuja justif i:ativa aponta para a não conclusão do processo ne

2017000803 lê mesmo objetoe tramitaç; :» ordinária.

Porém, em sua justific; liva relata somente que o processo ordinário não foi

concluído, i em contudo, apresentar c; detalhes de sua tramitação e as causas de sua não

conclusão.

A vista disso, vimos sol :itar desta Comissão, o detalhamento do andamento do

Processo n- 2017000803, com vistas a -nstrução processual do procedimento emergencial em

andamento.

Sendo só o que temos a latar no momento, subscrevo-me.

A ten ci osa men te,

RAFA L DE CASTRO JÚNIOR
Assessor Jurídico/
O A B/CO 23.980

Rua Patriai ;i, n" 299, Vila Regina. Goíãnia-GO.
11.: (62) 32.10-75(10
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De:
Para:
Assunto:
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Goiânia, 28 de Setembro de 2017
Comissão Permanente de Licitação
Gerência de Manutenção de Frota
Esclarecimento sobre Proc. Licitat. Ordinário N° 2017000803

Senhor Gerente,

Em atendimento i solicitação da Assessoria Jurídica, contida na

Cl N° 46 J/2017, encaminhamo a essa Gerência, o Processo Emergêncial N°

2017/115), para que seja inseri o ao mesmo, os devidos esclarecimentos sobre

o andamento do Proc. Licitatói 10 Ordinário N° 2017000803, que contempla

o objeto, motivo da solicitação emergêncial ou seja, Contratação de Empr.

Espec. « m Serviços de Re nanufaturamento de Cubo da Polia do

Alternad >r de ônibus B12M.

Vale ressaltar, qi e o completo detalhamento do andamento do

referido P oc. Ordinário é necessário, com vistas a instrução processual do Proc.

Emergênc ai.

Sem mais para o nomento,

Atenciosamente,

Olíci iiikopeávW Verde
F esidente da CPL

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Pat, .arca N" 2Q9 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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CIO 58/17 Goiânia, 28 de Setembro de 2017.
De: Gerência de Manutenção de Frota
Para: Diretoria de Gestão
Assunto: Informação Faz

Senhor Diretor,

Pela Presente, Solicitamos o arquivamento do processo n°
2017/1159, "Serviço de Remanufaturamento de Cubo da Polia do Alternador"
tendo em vista ter sido suprimido as necessidades do objeto com a
concretização de possesso licitatório ordinário para aquisição de "Cubo da Polia
Novos".

Cumpre esclarecer que em virtude das dificuldades apresentadas
para a realização de cotações validas para realização dos serviços, houve
dilação do prazo normalmente estabelecido, fato este que culminou com a
concretização do processo ordinário para aquisição de cubo da polia novos.

Desta forma resta desnecessário a continuidade do processo ora
mencionado, justificando o arquivamento do mesmo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Iron Borges Feitosa
Gerente de Manutenção Frota Metrobus

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vi la Regina - Goiânia GO. CEP 74.453-610


