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TROBUS

Tran i|-jorte t^olwtlvo S/A

Goiânia, 21 de Setembro de 2017.

Ci: 496/20', 7

De:
Para:
Assunto:

Gerência de Serviços Gerais
Diretoria de Gestão
'.Abertura de Novo Processo Licitatório

Senhor ;)iretor;

Solicito autorização para que seja aberto processo
licitatóric para fornecimento de ;*efis de bebedouro por um período de 12
(doze) rr eses, mediante entre ia parcelada, conforme necessidade da
Empresa. A solicitação se faz ne :essária, pois a troca deve ser realizada de
06 (seis) em 06 (seis) meses, t o fornecedor atual não se interessou em
renovar o contrato com a Metrcbus. Segue abaixo quantidade quantidade
de refis e descrição.

QDT RÉUS

ITEM

MODELO

01

REFIL IBBL

08

02

REFIL2EM 1 SÓ: i

08

03

AP-200

04

04

REFIL LIBELL FILT RO
FLt-X

04

At ociosamente,

Lorei i
Ger nte de Serviços Gerais

Metrohus Tni isporte Colelivo S'A- Rua Pat

rca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. CEP 74.453-610

Á
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Rua Patriarca >«299 Vild Reunia - Goiânia GO - CEP

TEI MO DE REFERÊNCIA
FORNECIMENTO DE REF, \._DQ_F_ILTRO PARA PURIFICADOR DE. AG

1.

DO OBJETO

1.1-

Contratação de empresa especializada no fornecimento de refis de
filtros para os purificadores de água já instalados na Sede
Administrativa, Operacional , conforme especificações e quantitativos
estabelecidos neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1-

A aquisição destes refis para filtros de purificadores de água, são
essenciais à continuidade da manutenção e conservação de todos os
bebedouros instalados na Metrobus, vez que para a purificação da
água seja corretamente essa troca deve ser realizada a cada 6 (seis)
meses;

2.2-

A presente contratação justifica-se pelo fato de que o contrato
vigente para a substituição dos refis dos filtros para os purificadores
de água, está com s Hdo do produto esgotado, não sendo suficiente o
acréscimo de 25 % (,'inte e cinco por cento).

3. DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO
3.1-

Os produtos, devidamente descritos neste Termo, serão adquiridos
em conformidade ccn a necessidade da Metrobus, mediante Ordem
de Fornecimento, tão estando esta, obrigada à aquisição de
quantidades mínima: ou máximas;

3.2-

As quantidades forar i fixadas com base no histórico de consumo nos
últimos meses e pre/isão para atender a demanda em até 12 (doze)
meses;

4. DA E .PECIFICAÇAO

4.1-

As especificações
adquiridos:

ITEM

e

respectivas

quantidades

DEi CRIÇÃO DO REFIL

de

refis

serem

QTDE

01

REFIL IBBL

08

02

REFIL 2 EM 1 -SOF

08

04

REFIL AP-200

04

03

REFIL LIBELL FILTRC FLEX

04
i

Asse soria da Diretoria Administrativa
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4.2- O valor menor anual é de R$ 2.060,00 (dois mil, sessenta reais
propostas comerciais em anexo.
5. DO LOCAL DE ENTREGA

5.1-

A CONTRATADA deverá, entregar os objetos do contrai
Almoxarifado da CONTRATANTE, sito à Rua Patriarca, n° 299 - Vila
Regina - Goiânia - CEP.: 74.453-610.

6. DO PRAZO DE ENTREGA

6.1-

O prazo para a entrega dos objetos, será em até 01 (um) dia após a
emissão da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de
Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax símile ou
correio eletrônico;

7. DO RECEBIMENTO

7.1-

O recebimento e aceitação dos produtos serão baseados, no que
couber, pelas disposições contidas no art. n° 73 da Lei n° 8.666/93.

7.2-

Os produtos serão rc Bebidos nas seguintes condições:
7.2.1. Provisoriamenu , para efeito de posterior verificação da
conformidade ?o material com a especificação contidas neste
Termo de Refe-oncía, no prazo de até 01 (um) dia útil.
7.2.2 Definitivamente, no prazo de até 01 (um) dia útil, contados da
data cie entreoh, após a conferência das especificações., marca
e quantidade r solicitadas e descritas na "Ordem de
Fornecimento". emitida pela Divisão de Suprimentos cia
Metrobus;
7 2 3 . A conferência : a quantidade, marca e qualidade dos produtos
deverá ser fei r ; na presença de representantes da Contratante
e da Contratai i. na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder particip ria conferência,, assumirá como verdadeira e,
portanto, inqu- •tfionável, a apuração feita pela Contratante,

7.3-

Após a entrega, ccrstataclas inconformidades no objeto, o mesmo
será substituído poi um conforme, sem direito a ressarcimento à
Venceclora/Contrata, ii e sem ónus a Metrobus no prazo máximo de
05 (cinco) aias, con! ;sdos da ratificação por escrito, mantido c preço
inicialmente con t rã tf: :lo;

7.4-

O ónus de correçao Je d^fe^tos apresentados ou a substituição dos
mesmos, serão supo raças exclusivamente pela contratada.
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8.

9.

DOS PRAZOS E CONDIÇl f ES DE GARANTIA

8.1-

Deverá ser fornecic1^ pela CONTRATADA garantia
vícios e/ou impropr edades de fabricação dos produtos
prazo mínimo de 01 (um) ano a contar a partir da entrega definitiva
do produto, com a cê te do fiscal do contrato na nota fiscal.

8.2-

No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem
substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de
entrega;

8.3-

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

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

9.1-

O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias
úteis a contar da data do recebimento definitivo dos objetos
contratados, com a apresentação da documentação pertinente e da
respectiva Nota Fiscnl, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal
do Contrato;

9.2-

O pagamento se da á exclusivamente através de crédito em contacorrente bancária, indicada pela CONTRATADA ou, através de cheque
em nome da CONTRATADA, uma vez satisfeita as condições
estabelecidas pela CONTRATANTE quanto ao objeto;

9.3-

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

9.4-

Devem acompanhar a Nota
fornecidos pela CONTRATADA:

Fiscal

os

seguintes

documentos

9.4.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de
Suprimentos, relativamente aos objetos entregues;
9.4.2. Certidões Necativas de: Tributos Municipais, Estaduais, do
INSS e do FGT5, devidamente atualizadas.
9.5-

A Nota Fiscal que cpresentar incorreção no seu preenchimento ou
deixar de apresentar os documentos solicitados no item anterior, será
devolvida à CONTR vTADA, e seu pagamento ocorrerá em até 05
(cinco) dias úteis ap< >s a data de sua última apresentação válida, sem
prejuízo do prazo es ;ibelecido no item 9.1 deste termo.

Asse ;oria da Diretoria Administrativa
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10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1-

A CONTRATANTE obrga-se a:

- H j - ^ v j ^f ~^^-

10.1.1. Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partesT
10.1.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser
formalmente solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao
objeto do contrato;
10.1.3. Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas
porventura existentes, através do servidor designado Fiscal do
Contrato;
10.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no
contrato;
10.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor
designado peía CONTRATANTE, Fiscal do Contrato, o qual
acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando
em registro próprio as falhas porventura
detectadas,
comunicando ^ CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;
10.1.6. A ação ou orc.ssão, total ou parcial, de fiscalização por parte
da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA.
10.2- A CONTRATADA obrk.a-se a:
10.2.1. Executar o objeto contratado em conformidade com
exigências estabelecidas neste Termo de Referência;

as

10.2.2. Manter todas as condições legais de habilitação durante o
prazo de vigência do contrato;
10.2.3. Responsabiliz;ir-se, integralmente, pelo objeto da contratação,
nos termos da legislação vigente e os prazos constantes deste
Termo de Refe- Incia;
10.2.4. Responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o
recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
10.2.5. A CONTRATAOA é obrigada a reparar ou substituir às suas
expensas, no total pu em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreçoes, resultantes de
acompanhamer to
feito
pelo
servidor
designado
pela
CONTRATANTE Fiscal do Contrato;

Asse.- .oria da Diretoria Administrativa
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10.2.6. Levar imedie :amente ao conhecimento da CONTRATANTE
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o
cumprimento .Jo contrato para adoção imediata das medidas
cabíveis;
10.2.7. É vedado, à CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, as
obrigações de contrato, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.1;
11. DO ACOMPANHAMENTO f. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A gestão e a >iscalização da aquisição (prestação do serviço)
ficarão a cargo do (;;.' servidor (a):Lorena Lopes Jaime Perillo, Gestor
(a) do Contrato e r (a) servidor (a) Marlene Marques dos Santos,
Fiscal do Contrato, i]ue será designado através de portaria, pelo
titular desta pasta o . por instrumento que o substitua, conforme art.
67, da Lei n° 8.666/^3, e art. 51, da Lei n° 17.928/13.
12. DO VALOR ESTIMADO t <\O

12.1- O custo estimado CM contratação, deverá ser definido através de
fundamentada pesqu sã dos preços praticados em estabelecimentos
do ramo, pela Gerêr : a de Suprimentos da Metrobus.
13. DAS CONDIÇÕES GERA S

13.1-

É proibido a veiculacjio de nomeia ou publicidade acerca do contrato,
oor parte da CONTRATADA, salvo prévia e formal autorização da
CONTRATANTE;

13.2- As notificaçÕes/intin:;içÕes e demais comunicações poderão ser feitas
pela CONTRATANTE através de correio eletrônico ou fax símile,
produzindo os devido í efeitos legais;
13.3- A Administração ré fitará, no todo ou em parte, os produtos em
desacordo com o cot 'ratado.
14. DAS CANÇÕES ADMINIS T RATIVAS

14.1-

Para as sanções adn.nistrativas serão levadas em conta a legislação
rede rã l que rege a matéria concernente às licitações e contratos
administrativos;

14.2-

Serão, ainda, aplic< Jas penalidades no caso de fornecimento do
produto em desacor !o com as especificações e com a proposta, fora
dos prazos estat: ::lecidos e quando forem
cumpridas as
condições/garantia c.:ntra falhas e ou defeitos.

AESC • orla da Diretorta Administrativa
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15. DA RESCISÃO

15.1- A contratação poderá ser rescindida pela CONTRATN
independentemente de notificação ou interpelação judicial, de acordo
com as hipóteses pievistas na Seção V, artigos 77 a 80, da Lei n°
8.666/93, sem prejuízo das penalidades e sanções previstas neste
Termo de Referência, bem como das medidas legais cabíveis.

Goiânia, 21 de Setembro de 2017

Elaboração doiTehnrio de Referência

Aprovo em

2017.

Carimbo/Assinatura

Carimbo/Assinatura

Carimbo/Assinatura do Solicitant^í

Asse .soria da Diretoria Administrativa

G/Í;

Purificadores

KBSoft
Crystal Purificadorí ; e Bebedouros Industriais
Razão social: Leila Maria ^accrda Souto
Santos. CNPJ: 152773280)01-27
Avenida Pastcur Qd. 144 l t. 4 SI. l
Bairro: Pq. Anhangucra II Goiânia - GO
Cep.: 74.270.020
Tcle-vendas: 62 3086-404 . / 3921-6693 /
9 8162-0044 whats
e-mail: crista l vendasgynfa gmail.com

ORÇAMENTO
Goiânia 20 de setembro de 2017

ITEM
01
02
03
04

ESPE ^IFICAÇÃO
Rcfi ibblC+3
Ref í Soft 2 em 1
Refi AP-200
Lib^ ' aequa Flcx

Q DE
,'8

08
)4
.4

Purificai.
Arma/et
Atende í
Valor UT
Parcelad
Garantia

Valor Total
Valor unitário
792,00
99,00
792,60
99,00
356,60
89,00
396,00
99,00
SUBTOTAL-.2.336,00

T de água Soft Star
miento de água: 2 Litros
ó 15 pessoas
0:870,00
> em até 2x
:le l ano.

Instalação gratuita

E-mail: crist. tvendasgyn@gmail.com

21/09/2017

Comprovo ite <re Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

cw

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

v, '\f*$f3^s

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
%flE

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.277.328/0001-27
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇ) VO
CADASTRAL

DATA DE AB ERTURA

NOME EMPRESARIAL

LEILA MARIA LACERDA : ;>UTO SANTOS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (,• Í ME DE FANTASIA)

CRYSTAL PURIFICADORi; ; DE AGUA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIC' DE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.59-8-99 - Comércio van jista de outros artigos de uso pet \l e doméstico não especificados anteriormente

K
•f CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIV! ADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

H 95.21-5-00 - Reparação e i anutenção de equipamentos elel : eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUP ZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Indivi lal)
LOGRADOURO

AV C 205

•

NÚMERO
SN

COMPLEMEh TO
QUADRA' 188

LOTE 01 SALA 05

CEP

l.l RRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

|UF

74.270-020

| J 'RDIM AMERICA

GOIÂNIA

l GO

j ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

| Ieila.1s2@gmail.com

(62) 3921-6693

l

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVA (EFR)

SITUAÇÃO CADAS TRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

28/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRA

1

SITUAÇÃO ESPECIAL
.

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

k

Aprovado pela Instrução lormativa RFB n° 1.634, de O de maio de 2016.
Emitido no dia 21/09/201 às 09:47:02 (data e hora de i rasília).

Consulta QL \ Capital Social

Página: 1/1

Voltar

Preparar Pagina
para impressão

A RFB agradece a sua 'isita. Para informações so)t*e política de piivacidadc e uso, cliquc aqui.
Atualize sua página

http://www.receita.fazenda.gov.!. , pessoajuridlca/cnpi/cnpjreva/cnpjp- ' ,_solicitacao.asp
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https.V/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF: |.nprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20094240&VARPessoa=20094240&VARUf.

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
15277328/0001-2:
Razão Social: UEILA MARIA LACERDA SOUTO SANTOS
Endereço:
AV BERNARDO SAYAO NR 1226 / SETOR CENTRO OESTE / GOIÂNIA /
G O / 74550-020

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: 04/09/2017 a 03/10/2017
Certificação Número: 2017090406103775653706

Informação obtida em 21/09/2017, às 09:48:14.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/E.npresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPap

;

asp?VARPessoaMatriz=20094240&VARPessoa=20094240SVARUf=GO&V,..
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CO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Feder si do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazo -da Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE M EG ATI VA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: LEILA MARIA LACERDA SOUTO SANTOS
CNPJ: 15.277.328/0001-27
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 tio 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 estabelecimenío 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 'a1 a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ne8.212, 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 n? Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 21:03:37 do dia 04/09/2017 <hon e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2018.
Código de controle da certidão: 5E94.D5BB 765C.C125
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Zimbra

ruancline@metrobus.go»v. br

00

—-—
Re: ORÇAMENTO COM DESCONTO ESPECIAL CRYSTAL PURIFICADORES

De : Ruancline Benjamim da Silva
<njancline@metrobus. go.gov. br>

Sex, 22 de Set de 2017 11:58

Assunto : Re: ORÇAMENTO COM DESCONTO ESPECIAL
CRYSTAL PURIFICADORES
Para : Cristal Purificadores

<cristalvendasgyn@gmail.com>
ok...irei encaminha-los para o pessoal responsável!
De: "Cristal Purificadores" <cristalvendasgyn@gmail.com>
Para: ruancline@metrobus.go.gov.br
Enviadas: Sexta-feira, 22 de setembro de 2017 11:56:39
Assunto: ORÇAMENTO COM DESCONTO ESPECIAL CRYSTAL
PURIFICADORES

Crystal Purificadores e Bebedoui os Industriais
Razão social Leila Maria Lacerda
Souto Santos. CNPJ:

152773280001-27
Avenida Pasteur Qd. 144 Lt. 4 SI.

l
Bairro: Pq. Anhanguera II Goiânia - GO
Cep.: 74.270.020
Tele-vendas: 62 3086-4046 /

3921-6693 / 9 8162-0044 whats
e-mail: cristalvendasQvn@Qmail.com

l de l

03/10/2017 10:

SHOPPING 10$ FILTROS
BARU COM. E D1ST. DE EQUIPAMENTOS ITD
CNPJ -10.881.930/0001-55 INSC. EST . 10.448.43
RUA S-3 NR.938 QD.S5-A LT.14 SL02
SETOR BELA VISTA GOIÂNIA - GOIÁS
CEP.: 74823-440

Filtros e Ar Condicionado
TODAS AU MARCAS

shoppingfiltros@gmail.corn

62 3285-4729

Goiânia, 20 de setembro de 2017
METROBIJS TRANSPORTE COLET VO S/A
RUA PATRIARCA No 299 - VILA RI GINA
CNPJ: 02,:;92.459/0001-03

ITEM QU/ NT

OI--.ÇAMENTO
DESCRIÇÃO

01

08

Kt;FlLO3;BBLFR600

R$ 90,00

RS 720,00

02
03
04

OS
04

FILTRO SOFT2EM1
REF1L C \KT200
REFIL LIBELl. ACQUA FLEX

R$110,00
R$ 60,00
,RM9,00
TOTAL

RS 880,00
RS 240,00
R$ 356,00
R$2.196,00

OBS.:

04

VALOR UN1T VALOR TOTAL

IFICAR MODELO DO REF;L IBBL ( PURIFICADOR OU BEBEDOURO DE PRESSÃO )

CONDIÇ/ ,O DE PAGAMENTO; B(
PRAZO C E ENTREGA: IWIEDIATC
VALIDACE DA PROPOSTA: 15 D'AS

I&RU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
EQUIPAMENTOS LIDA -ME
Setor Beía Vista
CEP: 74.823-440

.

GOIÂNIA - GO *—.. . . .j
SUZANA VIEIRA

(61! 3285-4729/9330-7129
(VENDAEASJE STENCIA TÉCNICA AUTORIZADA)

Em 20 de setembro de 2017 10:01, Lorena LJ. P<;ri11o <lorena@metrobus.go.gov.br> escrevi
80

Bom dia Suzanai
Venho através desta solicitar orçamento para aquisição de refís para
bebedouro para serem utilizados nos bebedouros de nossa empresa, Metrobus
Transporte Coletivo S/A. Segue abaixo quantitativo necessário:
REFILIBBL- 08
REFIL 2 EM l - SOFT - 08
REFIL AP-200 - 04
REFIL LIBELL FILTRO FLEX - 04

OBS: Solicitamos que o orçamento seja feito em papel timbrado, com todos os
dados da empresa, inclusive CNPJ. O orçamento pode ser enviado via e-mail.
Aguardo o mais rápido possível.

*

Grata!!!
Att...Lorenc
Metrobus

062-3230-T528

Atenciosamente,

Suzana Vieira

-

9317-1472
Fone: 3285-4729 / 8504-0536

s Filtros

20/09/2017

Comproví

e de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de In icrição e de Situação i iadastral

o
o

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

REPÚBLICA FEDE 5ATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
1 0.881 .930/0001-55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE S I T U A Ç O ™™ °"^RTURA
03/06/2009
r*
A n A CTDA
l
OAUAb
l KAL

NOME EMPRESARIAL

BARU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI

SHOPPING DOS FILTROS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomé iticos e equipamentos de áudio e vídeo
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
\9 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR ;ZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empres iria Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R S-3

938

QUADRAS-5A LT 14 SL 02

CEP

|~B .IRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.823-440

[ SETOR BELA VISTA

GOIÂNIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(62) 3259-8034
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVE, (EFR)
*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR/

SITU
SITUAÇÃO
ESPECIAL
- J********
****<

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Wf^

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 00 de maio de 2016.
Emitido no dia 20/09/201 ' às 15:52:22 (data e hora de Brasília).
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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: BARU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 10.881.930/0001-55
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima .dentificado 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 ProcuradoriaGeral 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 PGTN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar'. 11 da Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:45:01 do dia 31/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2018,
Código de controle da certidão: 43DA.EB09 CEFD.OA31
Qualquer rasura ou emenda invalidará este locumento.

20/09/2017

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF, lnpnmirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15774274&VARPessoa=15774274&VARUf

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

10881930/oooi-ss

Razão Social: BARU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Nomt! Fantasia:BARu DISTRIBUIÇÃO
Endereço:
R s 3 938 QD ss<\4 SL2 / SETOR BELA VISTA / GOIÂNIA / GO /
74823-440

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: 10/09/2017 a 09/10/2017
Certificação Número: 2017091008012348899532

Informação obtida em 20/09/2017, às 16:02:46.

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

https://www.sifge.caíxa.gov-br/E^ipresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPap( asp?VARPessoaMatriz=15774274&VARPessoa=15774274&VARUf=GO&V...
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PURIFICADORES
.ORÇAMENTO REFIL METROBUS

Eficiência-para reter :ão de partículas
- classe IV > J5(, >ti a <30 fim;
• Eficiência para rtdução de cloro
livre - ciasse III > T5% a 49% para
3.000 li ros;
• Atende ao ensaio de controle de
nível microf: oíógico;

« REFIL ibbi

•REFILSOFT ZEM1

Desenvolvido para u n com água
potável, ou seja, trat-da por
concessionária de fo -^cimento de
água, o elemento filt ,mte "2 em l"
: tem por finalidade rt-ter as impurezas
« nela contidas, assim orno reduzir o
cloro, odores e sabo --s estranhos à
• Eficiência para ri : ução de cloro
livre = ciasse III > i. •% a 49% para
3.000 li '05;
• Atende ao ensaie de controle de
nível microt ulógico;

* REFIL fibel; qua
f!ex

» Eficiência para ré .íução de cloro
livre = classe Hl > 2 i% a 49% para
3.000 li -os;
• Atende ao ensak <Jc> controle de
nívei microt ológico;

Avista R$680

A vista RS 35,00

08

04

A vista 90,00

A vista 720

i A vista 80,00

| A vista 320

A vista 85,00

Aviste 340

04

1NFORIS, aÇOES COMPLEMENTARES
Foi na de Pagamento: Cartão, Che (ue e Boleto Bancário.
» Co idições; Valor a vista em ate 10 dias e valor parcelado em ate 3x { somente cartão)
cheq IP ou boleto entrada + 3x.
. Ent -ega e inStai3cão gratuita

^^
mfm_^
*11.1 56.936/OOO1 -22l
Star Purificadores Ltcia
Av Quarte Radial, n0 788 sala O3
St Petíro Ludovico
CEP 74 830-13O
Goiânia - GO
I

•HtGttfAM*d41bHBVWa*4UA^B41IV^V^^^VI

l ^
^
—

Av, 4'Radial Qd KJ it. 2K Lo, )i Seior Pedro Luduuko - Goàniâ-Gc CEP 74.830-HO
Mar Pufifiíudore-, Lida. CPiPJ 11. : 6.936/0001-22 IE-10.455.S40-8
Fones; {62)3208-7169

20/09/2017

https.V/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFM:npnmirPapel.asp?VARPessoaMatnz=16188081AVARPessoa=16188081&VARUf.

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

iii56936/oooi-2.7

Razão Social: STAR PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Endereço:
AV ANHANGUERA 3201 ESTANDE 01 / SETOR LESTE UNIVERS /
GOIÂNIA / GO / 74610-010

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

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

Validade: 15/09/2017 a 14/10/2017
Certificação Número: 2017091502592619309065
Informação obtida em 20/09/2017, às 15:58:36.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade
no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/E.npresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimírPap. asp?VARPessoaMatriz=16188081 &VARPessoa=16188081&VARUf=GO&V,..
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Comprova^ e de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

11.156.936/0001-22
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
18/09/2009

NOME EMPRESARIAL

STAR PURIFICADORES LTDA - EPP
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI

STAR PURIFICADORES
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

5
í

ÔDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
7.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
5.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos elet^oeletrónícos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

AV QUARTA RADIAL

788

QUADRA84 LOTE 28

CEP

B ..IRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.830-130

SETOR PEDRO LUDOVICO

GOIÂNIA

GO

ENDEREÇO ELETRÕNICO

TELEFONE

LUAN@STARPURIFICADORES.COM.BR

(62)3208-7153 / (62) 8301-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR|
MM*

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

18/09/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de O > de maio de 2016.
Emitido no dia 20/09/2017 às 15:59:06 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Faze ida Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REL Ml VOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: STAR PURIFICADORES LTDA - EF P
CNPJ: 11.156.936/0001-22
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima Cientificado 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 ProcuradoriaGeral 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 ne8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:54:57 do dia 10/07/2017 <horj e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2018.
Código de controle da certidão: 36C1.5F09./736.DF29
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SOCIAL

ACQUA LEVE PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,

LUAri LACERDA GUIMARÃES, b. rSfieiro, solteiro. empresário, residente e domiciliado a Rua
GB-3^. QD 54 Li

B i irdirn > iu

lãbai - II! • - • mia - GO, CEP 74683-310. nascido aos 14

. Gotânij

GO. filho de António Lacerda Souto e de Vama Pinto

de Dezembro de i i
Guimarães

port

irteira Je identidade N " 4912418 2a via SPTC - GO inscrito no

CPF.-MF sob o N 037.958.091 -86

VAINA PINTO GUIMARÃES
Avenca Rua QB

brasileira, solteira, empresaria

QD S4 t l i i-i Jardim Guanabara lii Goiânia - GO, CEP 74683-310,
mbi

Guirr ,iíátís e

residente e domiciliada a

li

- •

rin.janda P» f

m Piracanj ii>a - GO.

• .unHarâes.

ftlha de Agenor Gonçalves

portadora da Carteira de Identidade N °

2.07, l l Ô S S P - G O . m s c m a n o C ^ F / M F s o b o N " 533.628.701-63

i

ma Socíedaae Empresária Lida . mediante as clausulas e

CLAUSULA
A

'

•

de ACQUA LEVE PURIFICADORES E

s

í ti CRODOMESnCOSLlDA.

V SIGUNDA
Avenida Anlianguera N," 3261 - Recuo Superior,
Uni ersitárío, Goiânia - GO, CEP 74610-010.

MU, t u rtoro 01, Si loi *

^
i i, 10 Oi-!1' 00 • i ; mil reais)
l) cada HI
|j

li

r o rA L

1

Io peto sócios nesta data em moeda

ui..

i irti

LUAN LACERDA GUIMARÃES
V A I N A PINTO GUIM; í

! - : • . , !

n idid cm 10-000 (dez mif.) cotas no

O S SÓCIOS

-içâo

• a.iM-

- l . » i l.Inlt

8Jl

0
!- , i , 0

l po

1.00
lO.Oi

l i itai

9 800 00

CNAE - 4753-9/00

-

Comércio varejtsi; de aparelhos purificadores de água elétrícos, bem
3S c laírodomésticos.

náo eletricos. bem como de
irónicos para uso doméstico.

poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
Curado, em igualdade de condições e preço direíío de
, formalizando, se realizada a cessão delas, a

O pra;:o dg duração da. sociedade -:«râ por tampo indeterminado, sendo que o inicio de suas

restrita pó velor de sua.s quotas, mas todos respondem
8QÍid$npm$nte pela íntegra libação do eapíi j* «ociai, nss lermos do Artigo 1,052, do Decreto 10.408 de

juízo ou fora dele

aíiva e

denominação social, lançará o
sndo expressamente vedado o
• >

de terceiros, ou em negócios
pfêrGettari; pelos seiviços

remuneração Pits-Ustigre, qupntis mensal -,*ada ©ni coingm, a quaJ

levada a débito de despesas
serão considerados como
e redução na
ftcaaos por ocasião do

CLÁUSyLA - NONA
Ao termino da cada exercício sor^l
justificadas de sua admífiis

n 31 de dezembro, o administrador prestará contas
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

s, cabendf

•, na proporção de suas quotas, os lucros ou

Parágrafo Único •- Os sócios íJeciararn que não respondem subsidiariamente pelas

Afiuaimeníe, será realizada, semp; • no úlíimo dia útil dó mês de Abrit, a reunião dos sócios,
deliberar sobre o balanço patfimoniaf. bem como á
içàg do resultado
- Designar administradores,
. At© O ultimo diè úíi

de Março de cada exercício, os documentos

;íáusula dev^m 5

, por escrito, e com a prova do respectivo

o dos

e o irmana.;, Não $endo possível ou inaxístindo interesse destes ou do(s)
£{«). o valor d® s@u« haveres sara apurado © liquidado com base na situação
icn
i

Administra

O mesmo p ncadirnento será adoíado em outros casos em que a

ral^çl

i

i

.-ira,

usõciti

St-è penas ^ til que não eslá impedido de exercer a
ação criminal, ou por se

si

.- - tenoi

!

-

o acesso a cargos
o, peculato, ou contra a
normas de defesa da

ao estio incursos em quaisquer dos crimes
já possam impedi-los de exercer aíMdades mercantis.

E, por estarem tissim. justos e contratadas, lavram e assinam o presente instru
obrigando-^-

(;

por seus to 'Jetros a L.UÍM|.II i i em todos os seus termos

'.,•) - GO, 18 do agosto de 201 :

LUA.^J LACERDA GUIMARÃES

iNA PINTO GUÍMARAES

JUCEG Junta Comercial do i taflo de tioiâ
RR?»

.

-.

.

;

,

N

.

i/vfs

CO

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nome empresaria! ACQUA LEVE PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS
LTDA-E:'P

LUAN LACERDA GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, empresário, 'residente e
domiciliado na Rua GB-32 Qt 54 LT 07 B - Jardim Guanabara III, Goiânia - GO,
CEP 74683-310. nascido aos 14 de dezembro de 1990 em Goiânia - GO, filho de
Amónio Lacerda Souto e de Vaina Pinto Guimarães, portador

da

Carteira de

Identidade N.° 4912418 2." v>a SPTC-GO e do CPF N ° 037.958.091-85;

VAíNA PINTO

GUIMARÃES,

brasileiro,

solteira,

empresária,

residente e

domiciliada na Rua GB-32 QP 54 LT 07 B - Jardim Guanabara III, Goiânia - GO,
CE,3 74683-310. nascida aos 15 de dezembro de 1964 em Piracanjuba - GO, filha
de Agenor Gonçalves Guimaj ães e de Margarida Pires Guimarães, portadora da
Carteira de Identidade N.° 2.072.116 SSP-GO e do CPF N ° 533.628.701-63;

Úmcos

sócios

PURIFICADORES

componentí :.;

da

sociedade

E ELETRODOMESTICOS

denominada
LTDA.

ACQUA

LEVE

EPP. estabelecida a

Avenida Anhanguera n.° 3261 - Recuo Superior - Estande numero 01 Setor Leste
Unversitário - Goiânia - G''), CEP: 74.610-010,

inscrita no CNPJ sob o N.°

11.156.936/0001-22, registra a na JUCEG sob o N.° 52202701011 em 18-092009, resolvem de comum

cordo, fazerem as seguintes alterações em seu

Co ítrato Social:

CLAUSULA PRIMEIRA
É t trayés deste ato, criada a FILIAL NUMERO 01, com sede na AVENIDA RIO
VERDE N ° 7.908 - RECUO FRONTAL - SALA 04, JARDIM PRESIDENTE, MUNICÍPIO
DE GOIÂNIA - GO CEP 74353-520.
:0.
X
CLAUSULA SEGUNDA
ToMas as demais cláusulas continuam inalteradas e de conformidade com o
contrato s icial original e suas alterac >es.

E por estarem assim, jus'::"> e contratados, lavram e assinam o presente
instrumento, obrigando-se fielmente -: or si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os
seusterm ;s.

Goiânia -GO, 08 de junho de 2011

Assinatura dos sócios

Li n Lacerda Guimarães

vaina Pinto Guimarães

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nome empresarial: ACQUA Lí=VE PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS
LTPA-E *P

LUAN LACERDA GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, empresário, residente e
domiciliado na Rua GB-32 QD 54 LT 07 B - Jardim Guanabara Ml, Goiânia - GO,
CEP 74683-310, nascido aos 14 de dezembro de 1990 em Goiânia - GO, filho de
António Lacerda Souto e de Vaina Pinto Guimarães, portador

da Carteira de

identidade N.° 4912418 2.'\ SPTC-GO e do CPF N.° 037.958.091-85;

VAINA PINTO

GUIMARÃES,

brasileiro,

solteira, empresária,

residente

e

domiciliada na Rua GB-32 Qí ! 54 LT 07 B - Jardim Guanabara III, Goiânia - GO,
CEP 74683-310, nascida aos 15 de dezembro de 1964 em Piracanjuba - GO, filha
d* Agenor Gonçalves Guimaiães e de Margarida Pires Guimarães, portadora da
C irtetra de identidade N ° 2,072.116 SSP-GO e do CPF N ° 533.628.701-63;
Ú ticos

sócios

componentes

da

sociedade denominada ACQUA

LEVE

PJRIRCADORES E ELECTRODOMÉSTICOS LTDA. - EPP, estabelecida a
Avenida Anhanguera n.° 326) - Recuo Superior - Estande N.° 01 Setor Leste
Universitário - Goiânia - GO, CEP; 74.610-010, inscrita no CNPJ sob o N.°
11.156.936/0001 -22, registrada na JUCEG sob o N.° 52202701011 em 18-092009, resolvem de comum ncordo, fazerem as seguintes alterações em seu
Contrato Social:

CLAUSULA PRIMEIRA
O endereço da FIUAL NUMERO 01 registrada na JUCEG sob o número 52900611777
em 16-JJN-2011, inscrita no CNF J numero 11.156.936/0002-03, passa com a presente
alteraçãc contratual a ser

AVENIDA T-10 N,° 1-300 QUIOSQUE QT - G1B, GOIÂNIA

SHOPPING, SETOR BUENO, GOIÁI IA

GO CEP 74230-030.

CLAUSULA SEGUNDA
Todas as demais ciáust as continuam inalteradas e de conformidade com o
contrato social original e suas alterações.

E por estarem assim, j^síos & contratados, lavram e assinam o presente
Instrumento, obrigando-se ftelmene por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Goiânia - GO, 07 de novembro de 2012

Assinatura dos sócios:

Luan Lacerda Guimarães

•^ /5h Einoii;meiffo* «6.0o;Futidwp-PJ Rio.í
•u Te-f

Vaina Pinto Guimarães

'Sr
CO

TERCEIRA ALT ERAÇAO CONTRATUAL
V"
Nome empresarial: ACQUALI VÊ PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS
LTDA - Ei P
l.UAN LACERDA GUIMARt-f:S, brasileiro, solteiro, empresário, residente e
domiciliado na Rua GB-32 Qt * 54 LT 07 B - Jardim Guanabara III, Goiânia - GO,
CEP 74683-310, nascido are !4 de dezembro de 1990 em Goiânia - GO, filho de
António Lacerda Souto e de '.'aina Pinto Guimarães, portador da Carteira de
Identidade N.° 4912418 2." vt* SPTC-GO e do CPF N.° 037.958.091-85;
V AINA PINTO

GUIMARÃES,

brasileiro, solteira, empresária,

residente e

domiciliada na Rua GB-32 Ql - 54 LT 07 B - Jardim Guanabara Hl, Goiânia - GO,
CEP 74683-310, nascida aoí 15 de dezembro de 1964 em Piracanjuba - GO, filha
de Agenor Gonçalves Guima^ies e de Margarida Pires Guimarães, portadora da
Carteira de Identidade N.°2A '2.116 SSP-GO e do CPF N.° 533.628.701-63;
. 'nicos

sócios

component- • i

da

sociedade

denominada

ACQUA

LEVE

f'URIFlCADORES E ELETM ODOMESTICOS LTDA. - EPP, estabelecida a
f

venida Anhanguera n.° 321': - Recuo Superior - Estande N.° 01 Setor Leste

í -liversitário - Goiânia - GO. CEP: 74610-010, inscrita no CNPJ sob o N.°
11.156.936/0001-22, registro ;• a na JUCEG sob o N.° 52202701011 em 18-09?009, resolvem de comum
1

tcordo, fazerem as seguintes alterações ern seu

iontrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O endereço da FILIAL NUM i ^O 01, registrada na JUCEG sob o número 52900611777
em 16-JUN-2011, inscrita no CN J número 11.156.936/0002-03, passa com a presente
alteração contratual a ser: AVEN i)A T-10 N.° 1.300 QUIOSQUE QT - G1B, GOIÂNIA
SHOPPING, SETOR BUENO, GOI/ ' ilA - GO CEP 74223-060.

•Ç

j

s*

'.-exu^a ^^LÍ-O

CLAUSULA SEGUNDA
Todas as demais ctóusulas :ominuam inalteradas e de conformidade com o
contrato social original e suas alíeraçc ;iS.

E por estarem assim, justo; e contratados, lavram e assinam o presente
instrumento, obrigando-se fielmente \r si e por seus herdeiros a cumpri-to em todos os
seus termos.

Goiânia - GO, 07 de fevereiro < Já 2013.

Assinatura dos sócios:

&Ua A Í Í - * c*.-> tu v
Vaina Pinto Guimarães

Luan Lacerda Guimarã
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nome empresarial: ACQUA LEVE PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

LUAN LACERDA GUIMARÃES, b asiieiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado
na Rua GB-32 QD 54 LT 07 B - Jardim Guanabara III, Goiânia - GO, CEP 74683-310,
nascido aos 14 de dezembro de 1990 em Goiânia - GO, filho de António Lacerda Souto
e de Vaina Pinto Guimarães, portador da Carteira de identidade N.° 4912418 2.a via
SPTC-GO e doCPFN. 0 037.958.091-85;

VAINA PINTO GUIMARÃES, brasileiro, solteira, empresária, residente e domiciliada na
Rua GB-32 QD 54 LT 07 B - Jardim Guanabara 111, Goiânia - GO,

CEP 74683-310,

nascida aos 15 de dezembro de 19:34 em Piracanjuba - GO, filha de Agenor Gonçalves
Guimarães e de Margarida Pires Guimarães, portadora da Carteira de Identidade N.°
2.072.116 SSP-GO e do CPF N.° 533.628.701-63;

Únicos

sócios

componentes

da

sociedade

denominada

ACQUA

LEVE

PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA. - EPP, estabelecida a Avenida
Anhanguera n.° 3261 - Recuo Suf í^rior - Estande N.° 01 Setor Leste Universitário Goiânia - GO, CEP: 74.610-010, nscrita no CNPJ sob o N.° 11.156.936/0001-22,
registrada na JUCEG sob o N.° 5'202701011 em 18-09-2009, resolvem de comum
acordo, fazerem as seguintes alterações em seu Contrato Social:

CLAUSULA PRIMEIRA
O nome da denominação social dês a sociedade passa com esta alteração contratual a
ser: ST AR PURIFICADORES LTDA- EPP.

CLAUSULA SE ;UNDA
A socied. de passa a adoíar como nené de fantasia: STAR PURIFICADORES

à
&4S

CLAUSULA TERCEIRA
Todas as demais cláusulas continuam inalteradas e de conformidade com o contrato
social originai e suas alterações.
E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento,
obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Goiânia-GO, 12 de agosto de 2013.

Assinatura dos sócios:

Luaryacerda Guimaães

í

V
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CERTIFICO O REGISTRO £M
SOB O NUMEROProtocolo.
:52 2 0270101
3TAR PURIFICADORES

Vaina Pinto Guimarães

--

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nom • empresarial: STAR PURI ICADORES LTDA - EPP

LUAN LACERDA GUIMARAEo brasileiro, solteiro/empresário, residente e
domtciliado na da Liberdade GT, Área LT Área Apto 304 Bloco B, Condomínio
Residencial Bem Viver. Chácara 16, Bairro Chácaras Botafogo, Goiânia, Goiás,
CEP 74711-160, nascido aos 14 de dezembro de 1990 em Goiânia, Goiás,
filho de António Lacerda Souto e de Vaina Pinto Guimarães, portador da
Carteira de identidade N.° 4912418 2.a via SPTC-GO e do CPF sob o N.°
037.P58.091-85;
VAINA PINTO GUIMARÃES, brasileiro, solteirax empresária, residente e
domicifiada na Rua GB-32 QD i>4 LT 07 B - Jardim Guanabara III, Goiânia,
Goiás CEP 74683-310, nascida aos 15 de dezembro de 1964 em Piracanjuba,
Goiá;-. filha de Agenor Gonçaivs^ Guimarães e de Margarida Pires Guimarães,
portadora da Carteira de Identidade N.° 2.072.116 SSP-GO e do CPF N.°
533.628.701-63;
Únicos
sócios
componente ;
da
sociedade
denominada
STAR
PURIFICADORES LTDA - EPP, estabelecida a Avenida Anhanguera n.° 3261,
Recu ; Superior, Esíande N.° 01 Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP:
74.610-010, inscrita no CNPJ -:ob o N.° 11.156.936/0001-22, registrada na
JUCEG sob o N.° 52202701011 em 18-09-2009. resolvem de comum acordo,
fazerem as seguintes alterações :;m seu Contrato Social:

CLAUSULA PRIMEIRA
O enJereço da sede passa cc T esta alteração contratual a ser:

AVENIDA

ANHANGUE IA N.° 3261 SALA 11, SUBSOLO, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO. GOIÂNIA,
GOIÁS CEP 4610-010.

f*f^A*+f

P

Certifico que este documento da e- .presa STAR PURIFICADORES LT v - KPP, N.re: 52 20270I01-I . foi deferido c arquivado na Junta Comercial do Kstado de
Goiás. Para validar esle documen-., accssc hltpV/www.jueetí.go.gov.b, ; informe: N" do protocolo 14/201 KftO-0 e o código de segurança 4QfyN. lista cópia foi
autenticada dieitalmcntc e assina/ i em 21/10/2014 15:21:00 por Paula - unes Lobo - Secretária Geral.
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CLAUSULA SEGUNDA
O objeto social da sociedade passa com esta alteração contratual a ser:
COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS t'JRIFICADORES DE AGUA ELÉTRICOS. BEM COMO
APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS; COMfcRCIO VAREJISTA DE APARELHOS PURIFICADORES
DE AGUA NÃO ELÉTRICOS, BEM COMU DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRÒNICOS DE USO DOMESTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

CLAUSULA TERCEIRA
O estabelecimento: FILIAL 01 desenvolve as mesmas ativídades fins da
MATRIZ, com exceção da atividade de "reparação e manutenção de equipamentos
de uso pessoal e doméstico", que é atividade exclusiva do estabelecimento
MATRIZ.
CLAUSULA QUARTA
O capital social que era de RG: 10.000,00 (dez mil reais), passa com esta
alteração contratual a ser de R$: 50.000,00 (cinquenta mil reais), apresentando
portanto, um aumento de R$: 40.000,00 (quarenta mil reais), que serão integralizados
pelos sócios, nesta data em moeda corrente do País, e ficará assim distribuído entre
os sócios:
Sócios
Luan Lacerda Guimarães
Vaina Pinto Guimarães
TOTAIS

Participação

Quotas

Vir Unitário

Valor Total

98.00%

49.000

1,00

49.000,00

2,00%

1.000

1,00

1,000.00

100 D0%

50.000

50.000,00

CLAUSULA QUINTA
Today as demais cláusulas continuam inalteradas e de conformidade com o
contrato social original e suas alterações.

P-

Certifico que este documento da empresa STAR PURIFICADORES LTDA - EPP, Nire: 52 20270101 -1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Hstado de
Goiás. Para validar esu- documcnl.., accssc http://www.juceg.go.gov.br' c informe: N" do prolocolo 14/201860-0 e o código de segurança 4Q!yN. I-.sta cópia foi
autentieada digitalmente e assinadi cm 2MO/2014 15:21:06 por Paula Nunes I.oho - Secretária Geral.
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Em virtude das alterações efeti adas. os sócios, representando a totalidade do
capital social, resolvem renumerar, ubstituir e consolidar todas as cláusulas do
contrato social, que passará a ter a secuinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
STAR PURIFICADORES LTDA - EPP
CNPJ 11. 56.936/0001-22

CLAUSULA - PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação social de: STAR PURIFICADORES
LTDA- EPP, e adota como nome de f; ntasia: STAR PURIFICADORES.

CLAUSULA - SEGUNDA
A sede e foro da sociedade sãc a: AVENIDA ANHANGUERA N.° 3261 SALA 11,
SUBSOLO, SETOR LESTE UNIVERSITAf O, GOIÂNIA, GOIÁS CEP 74610-010.

CLÁUSULA - TERCEIRA
A sociedade tem por objetivo a -ixploração do ramo de: COMÉRCIO VAREJISTA
DE

APARELHOS

PURIFICADORES

DE

AGUA

ELÉTRICOS.

BEM

COMO

APARELHOS

ELETRODOMÉSTICOS; COMERCIO VAREJIÍ TA DE APARELHOS PURIFICADORES DE AGUA
NÃO
ELÉTRICOS,
SEM
COMO
DE
PEÇAS
E ACESSÓRIOS
PARA APARELHOS
ELETROELEVRÔNICOS DE USO DOME I TICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM-; NTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

^

Vi

Certifico que este documento da empresa STAR PUR1HCADORHS LTI , - I:PP. NHL- S? 10270IOM , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do tslado de
Goiás. Para validar este dncumcnr • accsse hitp-'/www.juccg.go.gov.b' i informe: N" do pmtocnlo 14/201860-0 e o código de segurança 4QfyN. l-sia cópia Ibi
autenticada digitalnicntc t- sssma.L em 21 '0/2014 I5'21:06 por Paula M-mes Lobo

Secretária Geral.
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CLÁUSULA - QUARTA

O Capital Social é de R$: 50.0 ;0,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000
(cinquenta mil) cotas no valor unitário de R$: 1,00 (um real) cada uma. foi
integralizado pelo sócios, em moeda corrente do Pais, assim distribuído entre os
mesmos:
Sócios

Luan Lacerda Guimarães
Vaina Pinto Guimarães
TOTAIS

Participação
98.00%

2,00%
10000%

Quotas

Vir Unitário

Valor Total

49.000

1,00

49.000.00

1.000

1,00

1.000.00

50.000

50.000,00

CLÁUSULA-QUINTA

As quotas sociais são ind!ivisíve s e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade
de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão de>as, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA-SEXTA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, sendo que o
início de suas atividades ocorreu no dia 01 de setembro de 2008.

CLAUSULA-SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente peia integralízação do capital social, nos termos do Artigo
1.052, do Decreto 10.406 de 10/01/2002.

p
Certifico que este documento da empresa STAR PURIFICADORES L T I > A - EPP, Nirc: 52 20270I01-I . foi deferido c arquivado na Junta Comercial do Hslado de
Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gOV.br • informe: N" do protocolo 14/201860-0 c o código de segurança 4QlyN. lista cópia li>i
autenticada digitalmentc c assinada cm 21/10/2014 15:21:06 por Paula \uncs Lobo - Secretária Geral.
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CLÁUSULA - OITAVA
A Sociedade será administrada gerida e representada, em juízo ou fora dele,
ativa e passivamente, pelo sócio .UAN LACERDA GUIMARÃES, quem, SOO a
denominação social, lançará o respe ;tivo uso da firma, em negócios de exclusivo
interesse social, ficando expressamen- 3 vedado o seu uso em avais, fianças, abonos,
endossos e demais atos em favor de t<: rceiros, ou em negócios alheios a sociedade.
O sócio administrador percebe á pelos serviços que prestar á sociedade, a
título de remuneração Pró-Labore, q- antia mensal fixada em comum, a qual será
levada a débito de despesas gerais. C s excessos de retiradas, segundo os preceitos
tributários, serão considerados como antecipação na distribuição dos lucros, e tal
privilégio será considerado..como fc ma de redução na partilha dos Lucros ou
acréscimos na participação dos prejuíi- os verificados por ocasião do encerramento do
exerclcio social.
Parágrafo único - a sócia V. .tNA PINTO GUIMARÃES figura na sociedade
apenas como sócia cotista.

CLÁUSULA-NONA
Ao término da cada exercício ocial, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua -Administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e de: :,-alanço de resultado económico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, < : lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único - Os sócios v -ciaram que não respondem subsidiariamente
pelas obrigações sociais da empresa.

CLÁUSULA -DÉCIMA
Anualmente, será realizada, si rnpre no último dia útil do mês de Abril, a
reunião doí.; sócios, com o objetivo de
l - Tomar as contas' dos ai ministradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial, bem como â demonstraçãt do resultado económico;

ò

P

Certifico que este documento da c presa STAR PURIFICADORES LTI A - HPP, Mire: 52 2027(1101-1 , foi deferido c arquivado na Junla Comercial do Estado <ie
Goiás. Para validar cslc documenu' acesse http.//www.jiiceg.go.gov.br •: informe: N" do protocolo 14/201860-0 e o código de segurança 4QlyN. Físta cópia foi
autenticada digitalmcnte e assinada em 21 /l 0/2014 15:21:06 por Paula . mês f.obo - Secretária Gera!.
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II - Designar administradores, qt.ando foro caso;
III - Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
Parágrafo único. Até o último dia útil do mês de Março de cada exercício, os
documentos referidos no inciso l desta cláusula devem ser postos, por escrito, e com
a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a
administração.

CLÁUSULA - DÉCIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexístindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva em reíação a seu sócio.

CLÁUSULA - DÉCIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob o;, efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargcs públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, o
sistema financeiro nacional, bem como contra normas de defesa da concorrência,
contra as retações de consumo, fé púb' ca ou a propriedade.

CLÁUSULA - DECIMA TERCEIRA

Os sócios declaram sob as pena'; da Lei, que não estão incursos em quaisquer
dos crimes previstos em Lei, ou nas restrições legais, que possam impedi-los de
exercer atividades mercantis.

Ò

O

Certifico que este documento da cmp«. STAR PURIFICADORES LTl.X-EPP.Nire: 52 20270.0M, foi deferido e arquivado-,a Junta Comcraal do Estado d,
(ioii, Para validar este documento, acesse hUp:,/www.juceg.go.gov.b,(
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informe: N" do protocolo 14/201860-0 c c cód.go de segurou 4Q,yN.

autenticada digiultncnte e assinada cm 21/10/2014 15:21:0h por Paul, Nunes l-oho - Secretária Geral.
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CLÁUSULA - DÉCIMA QUARTA

A sociedade possui os seguintes estabelecimentos filiais:
FILIAL NUMERO 01, registrada na JUCEG sob o número 52900611777 em 16 de
junho de 2011, inscrita no CNPJ número 11.156.936/0002-03, estabelecida na: AVENIDA
T-10 N.° 1.300 QUIOSQUE QT - G1B, GOIÂNIA SHOPPING. SETOR BUENO, GOIÂNIA,
GOIÁS CEP 74223-060,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
O estabelecimento: FILIAL 01 desenvolve as mesmas ativídades fins da
MATRIZ, com exceção da atividade de "reparação e manutenção de equipamentos
de uso pessoal e doméstico", que é atividade exclusiva do estabelecimento
MATRIZ.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam o presente
instrumento obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos
os seus termos.

Goiânia - GO, 14 de outubro>5te -X)14.

natura dos sócios:

l&OCl-cfa
LUAN LACERDA GDÍMARAES

VAINA PINTO GUIMARÃES

i

J JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO O REGISTRO EM:
SOB O NÚMERO:
PtOlOCOlO:
Emproa»; S2 2
STXH PURIFICADORES t.TT)/. , .-

17/10/2014
52142D1B60Í)
14/201860-0

«
g

Certifico que este documento da empresa STAR PURIFICADORES LT! >A - EPP, Nire: 52 20270101-1 , foi deferido c arquivado na Junta Comercial do Estado de
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nome empresarial. ST AR PURIFICADORES LTDA - EPP

LUAN LACERDA GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, empresário, residente e
domiciliado na Rua da Liberdade QD Área LT Área Apto 304 Bloco B,
Condomínio Residencial Bem Viver, Chácara 16, Bairro Chácaras Botafogo,
Goiânia, Goiás, CEP 74711-160, nascido aos 14 de dezembro de 1990 em
Goiânia, Goiás, filho de António Lacerda .Souto e de Vaina Pinto Guimarães,
portador da Carteira de Identidade N.° 4912418 2.a via SPTC-GO e do CPF
sob o N.° 037.958.091-85;
VAINA PINTO GUIMARÃES brasileiro, j solteira, empresária, residente e
dom Aliada na Rua GB-32 QD 54 LT 07 p - Jardim Guanabara III, Goiânia,
Goiái, CEP 74683-310, nascida aos 15 dê dezembro de 1964 em Piracanjuba,
Goiá;>, filha de Agenor Gonçalves Guimarães e de Margarida Pires Guimarães,
portcdora da Carteira de Identidade N.°!2.072.116 SSP-GO e do CPF N.°

V m

533.328.701-63;

l
i
Únicos
sócios
componen os
da
sociedade
denominada
STAR
PUR-F1CADORES LTDA - EPP, estabelecida a Avenida Anhanguera n ° 3261,
Sala 11, Subsolo, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP: 74.610-010,
inscrita no CNPJ sob o N.° 11.156.936/0001-22, registrada na JUCEG sob o
N.° 52202701011 em 18-0,9-2009, resolvem de comum acordo, fazerem as
seguintes alterações em seu Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O endereço da sede passa

i
om esta alteração contratual a ser: AVENIDA

QUARTA RADIAL N° 788 QD 84 LT 2< , SETOR PEÒRO LUDOVICO, GOIÂNIA - GOIÁS
CEP 74830-130.

Certifico que este documento da emproa STAR PURIFICADORES I,Tl í\ P.PP, Nire: 52 20270101-l , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de
Goiás. Para validar cslc documente acessc hllp://www.juceg.go.gcw.hr/ informe: N" do protocolo 16/055 137-4 e o código de segurança GMToA. lista copia foi
autenticada digítalmente e assinud; cm 09/05/2016 15.25:45 por Paula > jncs Lobo - Secretária Geral.
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CLAUSULA - SEGUNDA

Com esta alteração contratual o objetivo social desta sociedade passa a ser:

CNAE - 4753-9/00

-

Comercio varejista especializado
equipamentos de áudio e vídeo;

CNAE - 4759-8/99

-

Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e
domestico não especificados anteriormente;

CNAE-9521-5/00

-

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoal e domestico;

CLAUSULA
"— TERCEIRA
~~-

de eletrodomésticos e

i

Todas as demais cláusulas continuam inalteradas e de conformidade com o
contrato social original e suas alterações.
Em virtude das alterações efetuadas, os sócios, representando a totalidade do
capital social, resolvem renumerar, substituir e consolidar todas as cláusulas do
contrato social, que passará a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
STAR PURIFICADORES LTDA - EPP

CNPJ 1- 156.936/0001-22
CLÁUSULA - PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação social de: STAR PURIFICADORES LTDA
- EPP, e adota como nome de fantasia: STAR PURIFICADORES.

Certifico que este documento da empresa STAR PURIFICADORES LTI -A - KPP, Nirc: 52 20270101-1 , foi deferido e arquivado na Junia Comercial do F.slad» de
Goiás. Para validar eslc documento, acessc li Itp://w w w. juccg.go.gov. br/ • informe: N" do protocolo 16/055137-4 e o código de segurança (IMToA. 1'Nta cópia foi
autenticada digitalmentc e assinada em 09/05/2016 15:25:45 por Paula h >jnes Lobo - Secretária Geral.
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CLÁUSULA - SEGUNDA

l

A sede e foro da sociedade são na: AVENIDA QUARTA RADIAL N° 788 QD 84 LT
28, SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA - GOIÁS CEP 74830-130.

CLÁUSULA - TERCEIRA
Com esta alteração contratual o objetivo social desta sociedade passa a ser:

CNAE-4753-9/00

-

CNAE - 4759-8/99

-

Comercio varejista especializado
equipamentos de áudip e vídeo;

de

eletrodomésticos

e

í
Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e
domestico não especificados anteriormente;

CNAE-9521-5/00

-

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoal e doméstico;

CLÁUSULA - QUARTA

O Capital Social é de R$: 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000
(cinquenta

mil) cotas no valor unitário de R$: 1,00 (um real) cada uma,

foi

integralizado pelos sócios, em moeda corrente do País, assim distribuído entre os
mesmos:
Sócios

Luan Lacerda Guimarães
Vaina Pinto Guimarães
TOTAIS

Participação

I
Quotas

Vir Unitário

98,00%

4 9.000

1,00

2,00%

1.000

1,00

1 00,00%

50.000

Valor Total

49.000,00

1.000,00
50.000,00

Certifico que este documento da empresa STAR PURIFIOADORKS LTI <\ HPF, N ire: 52 20270 IO M . foi deferido e arquivado na Juntu Comercial do Estado de
Goiás. Para validar este documente., acesse http://www.juceg.go.gov.hr/ informe: N" do protocolo 16/055! 37-4 e o código de segurança GMToA. Rsla cópia to i
autenticada digilalmente e assinada em (W/05/2016 15:25:45 por Paula í ..fies Lobo - Secretária Geral.
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CLAUSULA - QUINTA

As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA - SEXTA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, sendo que o
início de suas atividades ocorreu no dia 01 de setembro de 2008.

CLÁUSULA - SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Artigo
1.052, do Decreto 10^406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA - OITAVA
A Sociedade será administrada gerida e representada, em juízo ou fora dele,
ativa e passivamente, pelo sócio LUAN LACERDA GUIMARÃES, quem, sob a
denominação social, lançará o respectivo uso da firma, em negócios de exclusivo
interesse social, ficando expressamente vedado o seu uso em avais, fianças, abonos,
endossos e demais atos em favor de terceiros, ou em negócios alheios a sociedade.

í

O sócio administrador perceberá pelos serviços que prestar à sociedade, a
titulo de remuneração Pró-Labore. quantia mensal fixada em comum, a qual será
levada a débito de despesas gerais. Os excessos de retiradas, segundo os preceitos
tributários, serão considerados como antecipação na distribuição dos lucros, e tal
privilégio será considerado como forma de redução na partilha dos Lucros ou
acréscimos na participação dos prejuízos verificados por ocasião do encerramento do
exercício social.

Certifico que este documento da empresa STAR PURIFICADORES LTI.'-\ KPP. N ire: 52 2027010I-1 . foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de
Goiás. Para validar esle documento, acesse hltp://wwW-juceg.go.gov.hr/1 informe: N" do protocolo 16/055 137-4 e o código de segurança GMToA. F.sla cópia foi
autenticada digilalmente e assinada em 09/05/2016 15:25:45 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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Parágrafo único - a sócia VAINA PINTO GUIMARÃES figura na sociedade
apenas como sócia cotista.

CLAUSULA - NONA
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único - Os sócios declaram que não respondem subsidiariamente
pelas obrigações sociais da empresa.

CLÁUSULA - DÉCIMA

Anualmente, será realizada, sempre no último dia útil do mês de Abril, a
reunião dos sócios, com o objetivo de
I - Tomar , as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial, bem cpmo à demonstração do resultado económico;

::J

'£
*=t •

II - Designar'administradores, quando for o caso;
Ml - Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
Parágrafo único. Até o último dia útil do mês de Março de cada exercício, os
documentos referidos no inciso l desta cláusula devem ser postos, por escrito, e com
a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a
administração.
i

CLÁUSULA - DÉCIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á
data da resolução, Verificada em balanço especialmente levantado.

Certifico que este documento da empresa STAR PURIFICADORES LTDA-EPP,Nire: 5220270101-1 , foi deferido e arquivado no Junta Comercial do Estado de
Goiás. Para validar este documento, acessc http://www.juccg.go.gov.hr/ : informe: N" do protocolo 16/055 137-4 c o código de segurança GMTitA. F.sia cópia foi
aulenl içada digitalmente e assinada cm (W/05/2016 15:25:45 por Paula N,:nes Lobo - Secretária Geral.
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Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA - DÉCIMA SEGUNDA
O Administrador declara, sob as penas dá lei, que não está impedido de
exercer a administrarão da sociedade;- por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se, encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita suborno, concussão, peculato, ;ou contra a economia popular, o
sistema financeiro nacional, bem como contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA - DÉCIMA TERCEIRA
Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer
dos crimes previstos em Lei, ou nas restrições legais, que possam impedi-los de
exercer atividades mercantis.

CLÁUSULA - DÉCIMA QUARTA

A sociedade possui os seguintes estabelecimentos filiais:
FILIAL NUMERO 01. registrada na JUCEG sob o número 52900611777 em 16 de
junho de 2011, inscrita no CNPJ número 11.156.936/0002-03, estabelecida na: AVENIDA
T-10 N.° 1.300 QUIOSQUE QT - G1B GOIÂNIA SHOPPING, SETOR BUENO, GOIÂNIA,
GOIÁS CEP 74223-060.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
O estabelecimento: FILIAL 01 desenvolve as mesmas atividades fins da
MATRIZ, com exceção da atividade de "reparação e manutenção de equipamentos
de uso pessoal e i doméstico", c ê é atividade exclusiva do estabelecimento
MATRIZ.

Certifico que este documento da empresa STAR PURIFICADORES LTV \ F.PP. Mire: 52 20270101-1 . foi defendo e arquivado na Junta Comercial do Estado de
Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ • informe: N D do protocolo 16/055137-4 e o código de segurança GMToA. Esta cópia foi
autenticada digitalmentc e assinada em 09/05/2016 15:25:45 por Paula l", .mês Lobo - Secretária Geral.
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E, por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam o presente
instrumento obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos
os seus termos.

Goiânia - GO, 20 de abril de 2016

Assinatura dos sócios:

LUAN LACERDA GUIMARÃES

-

i

VAINA PINTO GUIMARÃES

.

^ Reconheço por^verdadeire ai asriiunurw indjcmdas
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www.celg.com.br
OSVALDO CARVALHO VIANA

DATA DA EMISSÃO:
RAZÃO;
REGIONAL:
MEDIDOS:
ROTA:

HUA (.iB-32. Q. M. L 7 H. &TJ
JARDIM GUANABARA Hl
CEP: 74683310 GOIÂNIA GO
GOIÂNIA

02/07/2Ú09
01

P06

25476-2
31 - 172200
026229

CÓDIGO DO CLIENTE

255979

CONTA

0012886099

UMDADE CONSUMIDORA

12886099

VENCIMENTO

11/07/2009

DAS AOf «CIA1. Dt A71HDIMLNTO
DC-AGSD
DC-AGLE
DC-AGGC
DC-AGSU

AGENCIA ATEND GOIÂNIA SUDOESTE RUA NORUEGA OD-91 LT-12 JD.EUROPA
AGENCIA ATENO GOíANIA LESTE
RUA 26- N" 23 SETOR LESTf UNIVERSITÁRIO
AGENCIA ATEND GOIÂNIA CFNTRO
RUA i' í, ÇSQ.ESMEBINO OLT CARVALHO N.159
AGENCIA ATEND GOIÂNIA SUL
AV. 4' RfiVAL. OD. 86, 1.T 15. N. 133, SETOR PEDRO LUDOVICO

C
M • CJ""i

,H

2,072.116
VAI NA PINTO

i STAQO ni r.oiA!
SEI í. f r.-,' M í

!

•

'HUi.

DWJ!

Gonç*| vês Guimarães
Margarida pir c s Guimarães
l 5.dez 1964

.788 Fls-189

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria d» Receita Feder*)

,- CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
IHA PINTO GUIMARÃES
rft ln*cr.ÇÍo

D*ti do

533B28701-63

VALIDO EM TODO O TERRlrÓW,0

15/12/64

NACIONAL
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l
i
l
l
l
l
l
l
l
i
i
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
i ,
^'

••V

AUTENTICAÇÃO^

SSíI^^ft
_^L ^
Brasil

13 A60.Í200D

Alessandra V

yfiííSnnrtitt^RC»*

SuDoIicial

DiSTRiBUiaO
1.543.032/0001-04 fNSC. EST -100.549.420

Rua 2 Qd. A-37, S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás

OSVALDO CARVALHO VIANA

DATA DA EMISSÃO:
RAZÃO:
RffWMMj
MEDIDOR:
ROTA:

RUA GB-32, O. 54. L. 7 B. S/N
JARDIM GUANABARA III
CEP 74683310 GOIÂNIA GO
GOIÂNIA
'
i
i

026229
'

CÓDIGO OO CLIENTE

255979

CONTA

0012886099

UNIDADE CONSUMIDORA

12886099

VENCIMENTO

11/07/2009

EKOOtEÇO DAS AC£N
DC-AG5D
DC-AGLE
DC-AGGC
DC-AGSU

02/07/2009
'
P06
25476-2
.31 - 172200

AGENCIA ATENO GOIÂNIA SUDOESTE HUANORUEG1QD-91 LT-I^ J
AGENCIA ATENO GOIÂNIA LESTE
RUA 26 í N" i>3 SrFOH LESTE UNIVERSITÁRIO
AGENCIA ATEND GOIÂNIA CEN1 HO HUA 6 A ESQ.E':MERINO DE CARVALHO N.159
AGÊNCIA Al tNDOOIANIA SUL
AV 4'RAOIAL. QD E(G, L T. 15. N 133. SETOfl PEDRO LUDOVICO

Coma

850293
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-i . --

•

*
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'toíinei»
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E
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C2
3
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8502553

C3
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,
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-

ou ^ tua ontarr

Choque Ouro Empresarial

da

# BANCO DO BRÁSII
AVOIO* B3
GO
00000.006/3^66

STAB BUWTi' *paK5 LT3A

EOÍ

CUBTE UNCima DCKK W/2009
*V B5 W 720 S EKíiTf

00

Mipt-, de
.-• • . .. . - . " . ••

Cod.: i.

METROBUS
Transporte Colelrvo S/A

ITEM

QTDE

Pedido de Compra - Rotina: 0198/2017
Processo'

UN

romecedor(es):

1 1008

- CRYSTAL PURIFICADORES

11007

- SHOPPING DOS FILTROS

10556

- STAR PURIFICADORES
MÉDIA

PROnjIO

VALOR
10556

j

1

3

99.00
792.00

RS
RS

110.00
880,00

RS
RS

99,00
792,00

60,00 '•
240.00

R$
RS

89,00 ,
356,00

89,00
356,00

RS
RS

99.00
396,00

85.00
680,t!0

REFIL 2 EM 1 - SOFT

Unit.
Tot.

RS 99,67
R$797,33

RS
. RS

90,00
720,00

PÇ

REFIL P/ FILTRO DE BE 3EDOURO AP-200

Unit.
Tot.

' R$76,33
R$305.33

RS
RS

80,00 i RS
320.00
RS

UN

REFIL LJBELL FILTRO R EX

Unit.
Tot.

R$91.00
R$ 364.00

RS
RS

85,00
340,00

8

UN

4

4

í

4

RS
RS

RS
RS

REFIL IBBL
j

i

90.00
720,00

R$91.33
RS 730,67

UN

'•

2

RS
RS

Unit.
l Tot.

8

!

;

Total por Fornecedor:

340,00 ;
2.060,00 '

Média Total das Médias por Itens:

11008

11007
i

RS
RS

349,00
2.196,00

306,00
2.336,00

2.197,33

AUTORIZO
Goiânia

J

l

Dtretor Financeiro/Administrativo

21/09/2017

AUTORIZO
Goiânia

/

_/

Presidente

de l

4 Ml
ME ROBUS
Tionsp lê Cotetivo S/A

Goiânia, 25 de Setembro de 2017.

Cl: 498/2017

De:
Para:
Assunto:

Gerência de Serviços Gerais
Diretoria de Gestão
Precificação com v^tas a contratação de empresa
especializada em Fornecimento de Refis para Bebedouros

Senhor Diretor,

Encaminhamos as informações necessárias, com vistas a
contrataç; o de empresa espec'alizada em fornecimento de Refis para
Bebedour 3S. Acostamos ao refei do pedido, em conformidade com o termo
de referêi cia, os orçamentos nc mercado fornecedor, o mapa de cotação,
onde apm DU-SC o preço médio, e o menor valor.
O preço médio apura Io para a contratação é de R$ 2.197,33
(dois mil, cento e noventa e set: reais e trinta e três centavos) e o menor
preço é RS 2.060,00 (dois mil, st ssenta reais).
Estamos a disposit, :o para novos desdobramentos que
colaborar :m com o bom prosseguimento do feito.

AU 'idosamente,

Loreua Lopes Jaime Perillo
G ;rente de Serviços Gerais

Metrobus Trp.isporte Coletivo S/A - Rua Pati arca N"299 Vila Regina - Goiânia GO. CEP 74.453-610

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

METROBUS

Processo: 2017/1161
Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.
Assunto: Fornecimento de Refil do Filtro - Purificador de Água

DESPACHO N° 262/2017-DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a C.I. N°
498/17 da Gerência de Serviços Gerais, encaminhe-se à Presidência para conhecimento e
decisão quanto a viabilidade do prosseguimento do processo informando, à oportunidade, que
o valor médio global apresentado foi de R$ 2.197.33 (dois mil cento e noventa e sete reais e
trinta e três centavos) e o menor preço apurado foi de RS 2.060,00 (dois mil e sessenta
reais) da empresa STAR PURIFICADORES LTDA.
Assim sendo, sugerimos a remessa do Processo à Comissão Permanente de
Licitação para as providências de praxe.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 25 dias do mês de setembro de 2017.

RICARDO LUIZ JAYME
DIRETOR DE GESTÃO

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patriarca,299 - Vila Regina CEP 74453-610 Goiânia - GO
Fones: (62) 3297-7790/3297-7791 - PABX: (62) 3297-1333 - FAX:(62) 3297-1206/3297-1312 - E-mall: dirfinanceira@metrobus.com.br
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Cl 089/17
De:
Para:
Assunto:

Goiânia, 02 de Outubro de 2017.
Comissão Permanente de Licitação
Assessoria Jurídica
Dispensa 021/2017 -- Proc. n° 2017/1161- Aquisição de Refil para Filtros
de Purificador de Água.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de cedido da Gerência de Serviços Gerais, através da Cl
n° 496/17 data Ia de 21 de Setembro de 2017 (em anexo), solicitando a contratação de
Empresa espécie lizada, no fornecimento de Refis de Filtros para purificadores de Água,
de bebedouros já instalados na Sede Administrativa e Operacional da Metrobus, por
um período de l 2 (doze ) meses. Reunidos em 01 (um) lote único, devidamente instruído com
03 (três) orçamentos, sendo:
Lote Único - Ac uisição de Refis de Filtros para Purificadores de Água.
EMPRESA

CNPJ
BEBEDOUROS

Valor Total R$

15.277.328/0001-27

2.336,00

SHOf PING DOS FILTROS.
"ROS.

10.881.930/0001-55

2.196,00

STAR PURIFICADORS
O RS

11.156.936/0001-22

2.060,00

INDUSTRIAIS

Tendo em vista a igualdade entre as propostas quanto ao objeto a ser fornecido,
bem como em razão da regularidade das mesmas, apontamos como válidas e concluímos ser
da empresa STAR PURIFICADORS, a pr posta mais vantajosa para esta companhia.
Qianto a razão da escolha do fornecedor, entendemos, por motivos óbvios,
estar plenamen e demonstrado o respe to aos princípios da economicidade, isonomia e a
impessoalidade, vez que a proposta d,

empresa STAR PURIFICADORS, a que melhor

atende, ao objet > em questão.
Qi anto a justificativa d i

preço, entendemos,

com base

nas propostas

juntadas, que ; da STAR PURIFICAD >RS, de valor R$2.060,00 (Dois mil, e sessenta
reais ), é a mais vantajosa para a Metrobt s.
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Quanto aos Recursos Orçamentários - A Metrobus Transporte Coletivo S/A,
uma sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso orçamentário do Estado,
razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através da Conta
contábil de receitas n° 4.1.1.01.
Quanto a Fiscalização e Recebimento do objeto - A gestão e a fiscalização
da aquisição ficarão a cargo do servidor LORENA LOPES JAIME PERILLO, Gestor de Contratos e
Da serivora MARLENE MARQUES DOS SANTOS, fiscal do contrato ou quem for designado pelo
titular desta pasta por instrumento que o substitua, conforme Artigo art. 40, VII da Lei
13.303/16 c/c 51 da Lei Estadual 17.928/12.
Após a devida instrução do processo, concluiu esta CPL pela declaração de
Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei Federal 13.303/2016 e art. 33
da Lei Estadual n° 17.928/12, para contratar as empresas STAR PURIFICADORS, pelo valor
de R$2.060,00 (Dois mil, e sessenta rea;s ), para o fornecimento de REFIS DE FILTROS PARA
PURIFICADORES DE ÁGUA, instalados na Sede Administrativa e Operacional da Metrobus.

A Dispensa de Licitação justifica-se, pela necessidade de se manter um
quantitativo suficiente de Refis de Filtres, para o perfeito funcionamento dos Purificadores
de Água da Metrobus e ainda pelo exai rimento do contrato vigente.
Em cumprimento às determin coes legais, convêm a esta Comissão informar que
neste exercício, não existe outra licitação com o mesmo objeto, não excedendo assim, o valor
previsto em lei para dispensa de licitação.
Assim sendo, encaminhamos o

presente

processo a esta Assessoria para

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

Atenciosamente,

Vila Verde
Pres. da CPL
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MINUTA

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 Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, portadores das CI's. N° 1.404.934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91, 307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;
CONTRATADA:

Tem justo e ac )rdado o presente Contrato de Fornecimento, conforme cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2017/1161 Dispensa de Licitação n°
021/2017, à proposta de preços apresentada em
J
/2017 e às determinações da Lei
Federal n° 8.66o, 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 '.ezembro de 2012.
Aplicam-se ainda à presente relação ju idica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria gê ai dos contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA í EGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, Refil/Filtros para
de Água/Bebedouro.

Purificadores

CL/ USULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instr imento é de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura.
A gestão do contrato ficará a cargo da se -vidora Lorena Lopes Jaime Perillo e a Fiscalização a
Cargo da servidora Marlene Marques, o i quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo d" art. 40, VII da Lei 13.303/16.
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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 prazo de Entrega
O prazo para a entrega dos objetos, serão em até 01 (um) dia após a emissão da
ordem de fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que
poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;
Parágrafo Segundo - Das Condições de Recebimento
Os produtos serão recebidos nas seguintes condições:

•

°

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com a especificação contidas neste Termo de Referência, no prazo de até 01 (um)
dia útil;

o

Definitivamente, no prazo de até 01 (um) dia útil contado da data de entrega, após
a conferência das especificações, marca e quantidades solicitadas e descritas na
ordem de fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus;

°

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

Após a entrega, constatadas inconformidades no objeto, o mesmo será substituído por
um conforme, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ónus a
Metrobus no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;

O ónus de correção de defeitos apresentados ou a substituição dos mesmos, serão
suportados exclusivamente pela contratada.
Parágrafo Terceiro - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá
ser feita na presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da
entrega. Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e,
portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.
Parágrafo Quarto - Havendo ato o>.i fato imputável à CONTRATADA que impeça o
cumprimento de prazo, o mesmo só começará a ser computado a partir da data em que a
circunstância im >editiva for superada.
Parágrafo Quinto - 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 Lê- 13.303/16.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;
c) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura
através do servidor designado Fiscal do Contrato;

existentes,

d) Efetuar o pagamento à CONTRATAOA na forma prevista no contrato;
e) Relacionasse com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
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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;
f)

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

A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências e especificações
estabelecidas neste Termo de Referência;
b) Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do
contrato;
c) Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação
vigente e os prazos constantes deste Termo de Referência;
d) Responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento definitivo
dos mesmos pela CONTRATANTE;
e) Manter estoque suficiente para atender à CONTRATANTE e responsabilizar-se pela
completa entrega dos materiais até o recebimento definitivo dos mesmos pela
CONTRATANTE;
f)

Permitir visitas periódicas por parte da CONTRATANTE às suas instalações, visando
verificar se os materiais estocados são suficientes para atendê-la durante a execução do
contrato;

g) A CONTRATADA é obrigada a ré p, rã r ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes de acompanhamento -"eito pelo servidor designado pela CONTRATANTE
Fiscal do Contrato;
h) Levar im idiatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário
ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das
medidas cabíveis;
i)

É vedado, à CONTRATADA transfe ir, no todo ou em parte, as obrigações do contrato,
sem prévia e expressa anuência de CONTRATANTE;

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO
Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecda pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios
e/ou
impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo 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 produtos, a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas
expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente àquele do
recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile
ou correio eletrônico
Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja
maior que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE
A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$
(
), 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
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pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do
Contrato;
CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMEN O E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto
contratado e protocolizará a Nota Fiscal catura 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 Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
números do(aj;
•

i) Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

•

ii) Contrato Administrativo;

•

Ui) Procedimento Licitatório;

•

iy) Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:
0

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

0

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

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por
Certificado de Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado -• CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás,
verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.
Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 3° e 4° será devolvida à CONTRATADA
e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última
apresentação válida, sem prejuízo do 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 Contrato, Termo de Referência. Se após o recebimento
provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com
defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de
recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.
Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a
ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.
Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
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de Impostos e Contribuições das Microe<npresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
Parágrafo Nono - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são
inegociáveis.
Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS
A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer
recurso orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com
receitas próprias, através da Conta contábil de receitas n° 4.1.1.01.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n°
13.303/16, na Lei Estadual n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de
normas que vierem a substituí-los.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicamse, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°
17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
Parágrafo Segundo -- Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o
interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por
iniciativa e a expensas daquele que as indicou.
Parágrafo Terceiro
Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência
previamente designada para este fim.
Parágrafo Quarto
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no
cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a
CONTRATADA à multa, conforme infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado dividindo-se o valor global por 12,
equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

01
02

4 °/ 3 sobre o valor mensal do contrato

03
04
05
06

6 °/ 3 sobre o valor mensal do contrato
7 °/ 3 sobre o valor mensal do contrato
8 °/a sobre o valor mensal do contrato
10 c /o sobre o valor mensal do contrato

2 °/3 sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
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ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13,

14.

15.
16.

17.
18.

19.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)

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

GRAU
1
2
2
2

2
2
2

2

2
3
3
3
3

4

5
5

6
6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua
convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos prazos estipulados no presente
Instrumento.
Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser
aplicadas isoladas ou conjuntamente co-n outras sanções, a depender do grau de infração
cometida pela CONTRATADA, sem prejuíz i de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78,
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Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cessantes e/ou danos emergentes, por ela causados, a
ser apurados pela CONTRATANTE; d) declaração de Inidoneidade, suspensão de licitar,
impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade ,]ue aplicou a penalidade, que será concedida quando
ressarcida a CONTRATANTE dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva
sanção.
Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida
dos valores eventualmente devidos peia CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer
caso,ser paga espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da
intimação da decisão ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o contrato e aplioue as demais sanções previstas em Lei.
Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de
participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e
Indireta do Estado de Goiás, deverão ser oraduados pelos seguintes prazos:
1 - 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertênca, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotaco as medidas corretivas PO prazo determinado pela CONTRATANTE;
b) alteração da quantidade ou qualidade oa mercadoria fornecida.
II - 12 (doze) rreses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço ou fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
c) praticar ilícito visando frustrar os ubjetivos de licitação no âmbito da Administração
Estadual;
d) sofrer condenação definitiva por prático dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.
Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na
execução do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.
Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem que haje culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados qu*r houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a cata da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA Al TERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, por açoro j entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em
violação da obrigação de licitar, nos termo1; 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 lecessárias, 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.
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Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições:
a) por determinação unilateral no case de aplicação de sanção Administrativa, conforme
previsto art. 82, § 1° da Lei 13.303/16.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
para a Administração Publica;
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 f:m lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

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

__ de

de 2017.

CONTRATANTE:

MARLÍUS BRAGA MACHADO

Oiretor-Presídente

RICARDO LUIZJAYME

Diretor cê Gestão Corporativa

CONTRATADA:
Representante
Testemunhas:

1Nome:
CPF:

2Nome:
CPF:
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Ordem de Fornecimento
METROBUS
Transporte Coletívo S/A

Forncedor:

METROBUS TRANSPORTE COLET*VO S/A
C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA REGINA GOIAN1A-CO

Data:

10556 - STAR PURIFICADORES

Processo:

Dispensa de Licitação: 0021/2017

Item

Cod.-054675

Código

Produto

Marca

Un.

Qtde

Preço

1

15847

REFIL IBBL

I BBL

UN

8,00

85,00

680,00

2

15848

REFIL 2 EM 1 - SOFT

SOFT2eml

UN

8,00

90,00

720,00

3

13908

REFIL P/ FILTRO DE BEBEDOURO AP-200

A P - 200

PÇ

4,00

80,00

320,00

4

15849

REFIL LJBELL FILTRO FLEX

LIBEL -Acua fl

UN

4,00

85,00

340,00

Total Geral:

2.060,00

Valor Total

Senhores Fornecedores, Vencimento de 30 Dias, após a
emissão de Notas Fiscais às Quartas-Feiras de Todas
Semanas
Condição de Pagamento: 30 Dias.

02/10/2011
Pagina l de l
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PROCESSO NO 20171161
DISPENSA N° 021/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa de Licitação, com fulcro no

Art.

art.

29,

inciso I da Lei Federal 13.303/2016 e art. 33 da Lei Estadual n°
17.928/. 2 e Parecer Jurídico rP^JfUò /2017, para contratação da

empresa,

STAR PURIFICADORES CNPJ NO 11.156.936/0001-22, pelo valor

se

R$

2.060,00 ( DOIS MIL E SESS :NTA REAIS ), para o fornecimento de Refil
para purificadores de água, pêra atender os interesses da Metrobus, objeto
desta dispensa.
Face ao disposto no art. Art. 29, II da Lei 13.303/16 e Art. 33 e
34 da Lê Estadual n° 17.928/1 ', submeto o ato à autoridade

superior

ratificação e procedimentos cabíveis.

Goiânia, 04 Outubro de 2017,

erde
'residente da CPL

para

METROBUS
1-ansporte Colelivo S/A

P A R E C E R nQ

/2017

Processo n' : 2017001161
Interessado : Gerência de Serviços Grais
Assunto
: Dispensa de Licitação nc 021/2017 - fornecimento de refil para filtro de
purificador de água.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL Comissão E ermanente de Licitação, por meio da C.I. nL1 089/2017, de 02/10/2017, quanto à
legalidade .\e sua manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese de dispensa
de licitaçãí, nos termos do art. 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa
especializada no fornecimento de refit para filtro de purificador de água.
Ressalta se que a Cl n° 496/2017 da Gerência de Serviços
Gerais aprc senta a necessidade de aq.iisição do objeto, para atendimento da demanda da
Metrobus, 'isto que a troca do refil se dá a cada 06 (seis) meses.
Ressalta ^e que os autos está devidamente instruído com o
Termo de Referência, propostas de pr 'ço e documentos das empresas participantes.
A CPL s m sua comunicação, faz menção a existência de
apenas 01 (um) lote, com os seguintes orçamentos, todos juntados nos autos:
Lote 01 - I<efij.de filtros para purificad >res de água
EMPRESA

Rua Patriarca, 299, -Ma Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
i\BX: (62) 3230-7500

CNPJ

Valor R$

METROBUS

T'ansporte Coletivo S/A

CRISTAL PURIFICADORES E BEBEDOUROS INDUSTRIAIS

15.277.328/0001-27 2.336,00

SHOPPING DOS FILTROS

! 10.881.930/0001-55 2.196,00

ST AR PURIFICADORES

11.156.936/0001-22 2.060,00

Apreciadas as propostas, verificou-se que a Empresa ST AR
pj rpiPir ADORFS, CNPy n" 11.156.936/0001-22. detêm oferta mais vantajosa, para o lote
único no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais).
A Comissão Permanente de Licitação após a devida
instrução processual, concluiu que a í tuação presente enquadra-se à hipótese de dispensa
de licitação, prevista no art. 29, II, da ,ei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12,
haja vista o valor licitado, afirmando ,iinda, que neste exercício, não houve outra licitação
do mesmo objeto, não excedendo o valor previsto em lei para dispensa de licitação.
É o Relatório. Passemos à análise.
A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de
Economia Mista, no âmbito Estadual, submete-se, como regra, à legislação licitatória para
contrataçãí de obras, serviços, comp-ns, alienações, permissões e locações, por força dos
comandos • ontidos no art 37, XXI, da Constituição Federal, e Lei 13.303/16.
Todavia em consonância às normativas acima delineadas,
existem situações nas quais a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível, em razão
das peculiaridades que a cercam, cor.forme apregoa o art. 29 da Lei 13.303/16 - Estatuto
Jurídico da Empresa Pública e Socied.ide de Economia Mista.
O Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de
Economia Mista prevê em seu art. ?v, II, que é dispensável quando houver situação de
urgência/ emergência, conforme cole :ionamos:
An

29. dispensável a realização àe licitação por empresas públicas e

soe dades de economia mistn:

tf- /w" ""/w? serviços e compras de valnr até R

METROBUS
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refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulio que possa ser realizado de uma só vez; (grifo nosso).

Desse modo, entendemos que a presente situação enquadrase na hipótese de dispensa em razão do valor, ou seja, não ultrapassa o limite imposto
pelo inciso II do art. 29 do Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia
Mista, em atenção ao Preceito Constitucional da Economicidade.
Vale ressaltar, conforme relatado pela Comissão Permanente
de Licitação, a inexistência neste exercício de procedimento relativo ao mesmo objeto.
Relativamente ao Decreto Estadual n° 7.466/11, que
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, ressaltamos não ser aplicável ao presente caso por se
tratar de uma dispensa de licitação, hipótese prevista do art. 8°, III.
Compulsando os autos, verifica-se a presença de 03 (três)
propostas com orçamentos completo--, bem como, demonstrada a devida justificativa do
preço apresentado para contratação.
Ademais, quanto aos recursos orçamentários, indicação de
gestor para o Contrato e documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal, foram
satisfatoriamente atendidas.
Ante todo o exposto, SUGERE esta Assessoria Jurídica pela
declaração de dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, II, da Lei Federal n° 13.303/16 e
art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12 porá que o fornecimento do objoto, nos moldes do
termo de referência, seja feita n Kmpresa STAR PURIFICADORES. CNPI n°
11.156.936/0001-22, para o lote único no valor de RS 2.060,00 (dois mil e sessenta reais),
para contrato com vigência de 12 fdoye) meses.
Quanto ,1 comunicação e apreciação da Controladoria-Geral
do Estado, não se fez necessária, visto o que dispõe a Instrução Normativa n° 033/2016 CGE-GO.
Porém, uuanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos
do art. 263, §§ 4° ao 6y do RITCE.
Retorne- ;e à CPL, para juntada do Ato Declaratório de
Dispensa. Após, encaminhe-se à PreMdência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a

Rua Patriarca, 299,

':!a Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
<,BX: (62) 3230-7500
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recomendação ora dada, proceda a ratificação do resultado apurado pela Comissão
Permanente de Licitação.
Desnecessária a publicação, nos termos do art. 34 da Lei
Estadual n9 17.928/12, por analogia.
A seguir, remeta-se à CONTROLADORIA para a
formalização do Termo do contrato nos moldes da minuta juntada, bem como as
providências subsequentes.
É o Parecer, S.M.J.
Submeta se à apreciação do Assessor Jurídico-Chefe, nos
termos da Portaria na 082/13, por analogia.
Goiânia, 03 de outubro de 2017.

RAFAEL
Jurídico
OAB/CO 23.980

Rua Patriarca, 299, -' Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
-*BX: (62) 3230-7500
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Processo n° : 2017001161
Interessado : Gerência de Serviços Grais
Assunto
: Dispensa de Licitação n° 021/2017 - fornecimento de refil para filtro de
purificador de água.

/17-AÍUR. Trata-se de resposta à consulta

DESPACHO N

formulada pé a CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I. n- 089/2017, de
02/10/2017, qt anto à legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese
de dispensa de licitação, nos termos do art. 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa
especializada no fornecimento de refil p.ira filtro de purificador de água.
Posto isto, ADOTO o Parecer n°

/

l 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado RAFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta
empresa.
Encaminhe se à CPL para juntada do Ato Declaratório de Dispensa e,
após, à Presi( hicia, via Secretaria Gera para caso acate a sugestão ora dada, proceda a devida
autorização, a o seguinte, à CONTROLA 3ORIA para as providências subsequentes.
ASSESSOKIA

JURÍDICA

DA

METROBUS

TRANSPORTE

COLETIVO S 'A, EM GOIÂNIA, AOS C ^ DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

/ OESSOR JURÍDICO -CHEFE
OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS * - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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PROCESSO: 1161/2017
INTERESSADO: GER. DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO: DISPENSA DE

DESPACHO N.9 154/17-PRES. - Tendo em vista o que
consta nos autos, que tratam de fornecimento de refil de bebedouro, o Diretor Presidente
RATIFICA o Ato de Derlnmeão de Dispensa de Licitnç<ío n° 021/2017, bem como nuiorixa a
contratação das empresas STAR PURIFICADORES, inscrita no CNPJ sob o nQ
11.156.936/0001-22, no valor de R$ 2.060,00 (Dois mil e sessenta reais).
Encaminhem-se os autos à Controladoria para formalização
do contrato.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE
2017.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.
Rua Patriarca n° 299 - Vila Regina - Goiânia - Goiás - CEP: 74453-610
metrobus@metrobus.go.go.br / PABX: (62)3230-7500

