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CI170530A Goiânia, 18 de maio de 2017.
De Gerência de Tl
Para: Diretoria de Gestão
Assunto: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS

Prezado Sr. Diretor,

Solicitamos avaliar a proposta (em anexo) para a contratação do Sistema

"TGC ONZE -• TRON Gestão Contábil Empresarial" incluindo os módulos e suas

funcionalidades Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho, Ponto Eletrônico,

Escrituração Fl:.cal, Portal da Transparência, Ouvidoria e Business Intelligence, Abaixo

está uma lista de considerações que justificam esta contratação que consideramos uma

oportunidade de obtermos mais e melhores serviços prestados a uma mensalidade de

valor mais baixo do que a atual.

Para uma compreensão exata da propositura, necessário historiar fatos e

circunstâncias que envolvem o serviço de Tl da empresa, suas dificuldades e a solução

ora apresentada.

Há quinze anos utilizamos os módulos CG - Contabilidade Gerencial, EF -

Escrita Fiscal, CP - Controle Patrimonial e LR - LALUR de maneira satisfatória. Nosso

Gerente de Contabilidade testemunha que o sistema atende bem as necessidades do

setor e o suporte técnico da empresa funciona adequadamente.

Devido à necessidade de integração via sistema de informação das demais

áreas da empresa, no início de 2014 foi aberto processo licitatório para aquisição e serviço

de sistema de informática que compatibilizasse este recurso.

Para tanto, o processo acima mencionado, teve como objeto, plataforma

que compusesse os seguintes sistemas: Planejamento; Contabilidade, Gestão

Orçamentaria e Financeira; Licitações e Contratos; Gestão de Frota; Gestão de Controle

Interno; Gestão de Compra; Gestão de Património, Gestão de Almoxarifado, Recursos

Humanos e Folha de Pagamento, Ferramenta Business Intelligence; Gestão de Processo

Administrativos (Ouvidoria, Protocolo, Processo Digital e Portal da Transparência).

A Empresa Prodata foi a vencedora do certame, com proposta no valor de

380.000,00, divididos em R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) referente a

implantação e treinamento dos módulos e, R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro
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mil reais) referente a 12 (doze) mensalidade de R$ 22.000,00 {vinte e dois mil reais) para

manutenção e suporte.

Ocorre que em face de divergência de pagamento e cronograma de

implantação, acabou sendo implantado somente os módulos de Folha de Pagamento,

Protocolo, Portal da Transparência, Ouvidoria e Ferramenta B.l., o que não proporcionou a

pretendida integração, principalmente o sistema da Folha de Pagamento com a

Contabilidade, sendo que os dados ainda são inseridos manualmente.

Dos módulos implantados, os custos mensais de manutenção e suporte

eram da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até abril/2016, quando foi negociado

diminuição para R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor ainda pago atualmente.

Haja vista a não implantação de todos os módulos, em agosto/2016, a

Prodata solicitou a redução do contrato para o patamar dos módulos já implantados,

acatado pela Metrobus, visto que na análise do momento a relação custo benefício era

desfavorável.

Assim, a almejada integração não ocorreu, ficando a contabilidade

operando no Sistema da TRON e a Folha de Pagamento e Serviço de Protocolo no

Sistema da Pro-Jata.

Da análise, tem-se que novo procedimento licitatório seria inviável, em

virtude dos altos custos observados no mercado no que tange ã plataforma com tantos

módulos utlizando mesmo banco de dados, sem contar na possibilidade de não conseguir

a integração a que se persegue, conforme comprovado na licitação anterior.

Assim, tem-se na proposta encaminhada pela TRON Informática,

oportunidade a baixo custo de inclusão dos módulos que se necessita, com a vantagem da

continuidade de serviço de contabilidade integrado com os demais módulos indispensáveis

ao bom andamento da companhia.

Desta forma, além do baixo custo de implantação e manutenção do sistema

TRON e por se tratarem de módulos de uma mesma plataforma teriam implantação mais

rápida e seriam totalmente integrados com as informações da contabilidade, pois fazem

parte de um mesmo banco de dados. Isto significa que os dados da Folha de Pagamento

estarão instantaneamente disponíveis no módulo de contabilidade, evitando erros de
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digitação. Atualmente, a equipe da contabilidade digita manualmente estes dados todo

mês.

O sistema de Folha de Pagamento ofertado tem todas as funcionalidades

presentes no atual sistema de Folha da PRODATA, sem perda de desempenho ou de

informações de nenhuma ordem.

Conforme descrito abaixo nos itens de a) a g), os módulos atualmente

presentes no Sistema da PRODATA (RH E FOLHA, OUVIDORIA, PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA e BUSINESS INTELLIGENCE) serão plenamente substituídos por

módulos e/ou funcionalidades do Sistema TRON dentro da proposta apresentada. A

exceção é em relação ao módulo PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL que não será

atendido pelo Sistema TRON, mas que será substituído satisfatoriamente pelo SEI

(Sistema Eietrônico de Informações) fornecido gratuitamente pela SEGPLAN e que

fornece mais recursos de controle e de GED (Gestão Eletrõnica de Documentos) do que o

sistema da Prodata. Além disso, esta plataforma será utilizada por todas as empresas do

Estado de Goiás, interligadas em um mesmo sistema de informações e de trâmites

documentais.

A) TRON CONNECT. Ferramenta desenvolvida para conectar empresa
U-

empregados e clientes externos, publicando informações de interesse público e fornecendo mecanismos

de comunicação entre as partes. Esta ferramenta permite que o RH publique documentos e informações

do interesse do funcionário como contracheque e relatórios de frequência. Substitui o atual "Serviços

Online" da Prodata.

B) OUVIDORIA:- Ferramenta online para que o usuário/cliente possa realizar o

registro de rectairações e sugestões que serão encaminhadas por e-mail aos responsáveis pela ouvidoria

da empresa. Substitui o módulo Ouvidoria da Prodata

C) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: Ferramenta que exporta informações

diretamente do banco de dados para formatos compatíveis com a publicação no Portal da Transparência

da empresa. Substitui o módulo Portal da Transparência da Prodata.

D) BUSINESS INTELLIGENCE, BI: Ferramenta que permite a exibição de gráficos

e relatórios que visa a auxiliar os gestores da empresa a tomar as melhores decisões, baseando-se em

cruzamento e análises de informações colhidas nos diversos sistemas integrados Substitui o módulo B l

da Prodata e permite fazer cruzamento de dados entre o Banco de Dados da TRON e outras fontes de

informações como o Sistema OMNI e planilhas Excel.

E) PONTO ELETRÔNICO: Sistema que realiza o registro eletrônico das

frequências dos >,,npregados, totalmente integrado ao Sistema de Folha de Pagamento e ao TRON

Connect Não há similar atualmente no Sistema Prodata. Substitui o atual sistema de ponto eletrônico, o

Secullum.

F) INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PAPELETAS DOS MOTORISTAS

Ferramenta que permite a leitura de arquivo eletrônico originado no sistema de controle de tráfego

(Infobus), lançando automaticamente os registros das papeletas no banco de dados da Folha de
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Pagamento. Não há similar atualmente no Sistema Prodata. Substitui a digitação manual feita

mensalmente pelos funcionário do Setor de Frequência.

G) TGC BOX: Ferramenta que permite o armazenamento e consulta de NF-e

(Nota Fiscal Eletrônica) integrando-se automaticamente ao Sistema de Contabilidade utilizado pela

METROBUS. Não há similar atualmente no Sistema Prodata.

áS*3S"* C'
•

A Metrobus terá uma economia de R$ 23.400,00 nos 12 primeiros meses e

de R$ 62.400,00 por ano nos anos seguintes, considerando-se valores atuais, conforme

descrito nos quadros abaixos:

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS A SEREM SUBSTITUÍDOS

PRODATA-MÓDULOS SUBSTmjlDOS (LICENÇAS DE USO) Va'ores

MÓDULOS "RH E FOLHA", "OUVIDORIA". "PQfTAL DA

-RANSPARÉNC A". " B U S ' N E S S N~EL GENCE'

As i cenças de uso 'e afvas ao S stema

Pfcdata .0 'oram pagas

"cta L.CENÇAS DE USO

PRODATA - MÓDULOS SUBST^TU IDOS (MENSALIDADE)

"0,00"

Parcelas VlrParcela VíaAnua!

MÓDULOS "RH E FOLHA", "OUViDORA". "PORTAL DA

-RANSPARÊNCA'. "3U5 NES5 'N~EL GENCE '
7.2CC.CC 86 ~CC.CC

"c ta -MENSAL HADES 86.400,00

* A mensaisdade atua de S st em 3 da P30CíA~A e de 9.COO per 5 módufcs Como o s"stema proposto

(TRON) substitU' 4- dos 5 módulos, ut^ laremos -i/5 de vá cr para comparação, o que e gua a 7.20C.OO

O quinto módulo, Protcco'0 e Processo D gíai. será substituído por sistema fcrnec do gratuitamente

peia 5EGPLAN (SE - S.stema Eietrón'Co de informação)

"ROM-LICENÇAS CE USO Entrada Parcelas VlrParce'a Total
~GC ONZE - "ré n Gestão Ccntáb- Empresara 9 CCC.CC * 3 CCC.OC 59.CCC.CC

~cra ' L C E N Ç A S DE USO (1)

TRON - MENSAL-DADES

39.000,00

Parcelas V;rParcela VlrAnual
~GCONZE-~ron Gestão Contai:' Empresara 12 2 CCC, X 24.00C.X

;ta. MENSAL IDADES Í2I

QUADRO COMPARATFVO DE DESPESAS ANUAIS

2.000,00 24.000,00

• • I*ÊMA A~UAL ÍPRODA~A.l

S S~EMA PROPO. "0 TRON l

PP.ME : ROANO
12 -. 7 2CC

S$ 86. ̂ CC
39 XC lil - 2- .CCCÍ2)

W 5 6 5 C C C

DEMA S ANOS
12 K 7 2CC
RS 86.400
12 A 2.CCC

RS 24.CQC
ECONOMIA PRÓ METROBUS R$23.400 R$62.400
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Consideramos que, face ao exposto, a proposta da empresa TRON

apresenta-se como uma oportunidade de melhor utilização dos recursos públicos, além de

fornecer mais e melhores funcionalidades comparando-se com o sistema atual.

Recomendamos a pronta contratação dos módulos propostos.

Respeitosamente.

Fausto Rodrigues V;
Gerente
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METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Nome Fantasia : METROBUS

CNPJ: 02.392.459/0001-03

Att: Sr. Fausto Rodrigues

Email: fausto@metrobus.qov.com.br

Endereço : Rua Patriarca n- 299

Bairro : Vila Regina

Telefone:(62) 3230-7514

Cidade: Goiânia - GO

CEP: 74.453-610

PROPOSTA COMERCIAL
Tron Gestão Contábil Empresarial

O N Z E

Goiânia, 16 de maio de 201 7

www.tron.com.br
Vendas: 0800 62 7337
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APRESENTAÇÃO

A TRON INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 06.006.848/0001-04, detentora de todos os

direitos de propriedade e desenvolvimento do Tron Gestão Contábíl TGC 11 e de seus

Códigos Fontes e Propriedade Intelectual, está presente no mercado de tecnologia da

informação, com soluções contábeis e gerenciais, desde 1992. Com várias unidades

de negócios e clientes em quase todo país, é uma das primeiras empresas brasileiras

com certificado internacional de qualidade ISO 9001.

A TRON possi, uma estrutura que tem como principal objetivo manter os clientes

satisfeitos com as soluções que oferece, transmitindo confiança e segurança quanto

às informações geradas pelos sistemas, bem como a qualidade no atendimento às

eventuais dúvidas.

Com o foco no que há de mais avançado, a TRON é uma empresa centrada no seu

compromisso para com as pessoas e a evolução do mercado. Hoje. a TRON é mais

do que uma empresa de tecnologia, ela oferece soluções e promove melhorias para

toda sociedade.

O TGC - Tron Gestão Contábil é uma solução que, além de fazer as rotinas básicas de

quaisquer sistemas de contabilidade, escrita fiscal e folha de pagamenio, faz também

a integração entre estas ferramentas, oferecendo relatórios gerenciais que permitem

ao profissional contábil ou ao empresário uma visão macro da realidade de sua

empresa.

O TGC foi desenvolvido priorizando a estabilidade e a performance dos sistemas. O

sistema amplia a facilidade de uso e simplifica as rotinas de integração. Estas

características garantem maior agilidade no processamento e mais segurança das

informações geradas nas suas operações contábeis, fiscais e de pessoal.

www.tron.cum.br
Venda*: 0800 62 7337
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MÓDULOS DO TGC

Contabilidade Gerencial

Mais que um simples sistema, a opção contábil integrante do TGC, tem como
característica principal a flexibilidade e o apoio gerencial para atender vários tipos de
contabilidade, além de ser completa, por possuir funcionalidades que atendem as
necessidades de contabilistas e empresas. Saiba qual tipo, nos exemplos
apresentados, atende as suas necessidades:

Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade

Comercial;
de Serviços;
Gerencial;
Industrial;
Rural;
S/A - Sociedade Anónima;
Financeira ou Bancária;
Pública;
do Terceiro Setor.

Exclusividades do sistema Contabilidade Gerencial:

• Política de segurança através do controle de acesso dos usuários e auditoria
do trabalho realizado no sistema através de LOGs das operações;

• Fechamento de Período: controla o acesso ao movimento de determinados
períodos que já foram encerrados;

• Controle de empresas matriz e filiais, através de lançamentos multi-empresas e
consolidação da movimentação das filiais na matriz;

• Controle de contas contábeis e sub-contas gerenciais por centro de negócios
(resultado), com estruturação do plano de contas em até 13 níveis;

• Modelos prontos de plano de contas para vários tipos de contabilidade;
• Mantém o histórico dos exercícios contábeis, controlando o plano de contas e

os demais cadastros relacionados por configuração contábil e por período;
• Criação de fórmulas contábeis para geração dos valores automaticamente em

demonstrativos diversos;
• Conciliação automática de contas contábeis e conciliação bancária através da

importação de extratos bancários;
• Emissão de relatórios gerenciais como: índices financeiros e económicos,

DOAR, DLPA, DFC e análises horizontais e verticais de balanço e da DRE;
• Gráficos demonstrativos de acompanhamento de saldos, comparativo de

contas, análises horizontais e verticais, conta em relação ao centro de
negócios e centro de negócios em relação às contas;
Interface aberta para integrações com outros sistemas através de leiautes
disponibilizados:

www.tron.com.br
Vendas: U800 62 7337
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• Integração automática com sistemas Tron: Livro Caixa, Controle Patrimonial,

Escrita Fiscal, Folha de Pagamento e LALUR;
• Geração de arquivos conforme instruções normativas: SRF 068 e MPS/SRP

058;
• Correção/Depreciação integrada: efetua os cálculos, gera os lançamentos

contábeis automaticamente e emite mapas de correção/depreciação dos itens
do Ativo Fixo;

• Contabilização Aquisição Itens Ativo Fixo;
• Baixa de Itens do Ativo Fixo;
• Lançamento Rápido, permite replicar um registro em vários meses, com

apenas uma ação;
• SPED Contábil: geração de arquivos para envio ao SPED conforme leiaute

estabelecido pela legislação;
• FCONT SPED: geração de arquivos para envio ao FCONT SPED conforme

leiaute estabelecido pela legislação;
• Adequo-ío ao Plano Contas Referencial Lei 11638/2007 e 11941/2009.

Controle Patrimonial

Se um dos grandes desafios dos empreendedores é a constituição de um sólido
património, mais desafiante ainda é o controle deste, principalmente o controle
patrimonial das empresas.

Esta é a proposta do Controle Patrimonial da Tron Informática, um sistema que tem
como principal característica a flexibilidade e o apoio gerencial no controle efetivo dos
bens da empresa. Esta solução possui funcionalidades que atendem as necessidades
de contabilistas, empresários e empresas.

Seguem as principais funcionalidades do Controle Patrimonial da Tron Informática,
neste breve descritivo:

• Ativo fixo, adaptado às exigências legais, que obriga a realização de balanços
mensais e anuais pelas empresas;

• Controle de todas as operações relativas aos itens do ativo fixo: aquisição,
correção/depreciação e baixa;

• Controle gerencial e contábil de itens do ativo fixo;
• Controle de transferência de lotação dos itens do ativo fixo;
• Cadastro de responsáveis e fornecedores dos itens do ativo fixo;
• Cálculos e geração automática dos lançamentos para contabilidade de todas

as operações: aquisição, correção/ depreciação e baixa;
• Mapa de correção dos itens do ativo fixo e património líquido;
• Mapa de depreciação dos itens do ativo fixo;
• Imprime mapas resumo dos ativo fixo por grupos e do património líquido;

4
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• Emissão da relação de itens do aíivo fixo por grupo, local, responsável, por tipo

de bem e por tipo de controle (gerencial/ contábil);
• Emissão de itens do património líquido;
• Emissão do termo de responsabilidade sobre os bens;
• Emissão do histórico de transferências de local do bem;
• Geração de arquivo em meio magnético de acordo com leiaute pre-

estabelecido na instrução normativa SRF N9 068;
• Controle de itens do ativo fixo adquiridos através de leasing;
• Permite efetuar o controle de suspensão da correção/depreciação dos itens por

períodos determinados;
• Criação de Relatório Gerencial;
• Controle de Baixa de itens do ativo Fixo;
• Novo relatório para fins de históricos de transferência de itens.

Lalur

O Livro de Apuração do Lucro Real, também conhecido como LALUR, é um livro de
escrituração de natureza eminentemente fiscal, destinado a registrar valores que não
devam constar da escrituração comercial.

O LALUR da Tron Informática, integrante da suíte de sistemas Tron Gestão Contábil
(TGC), vai além da necessidade legal de atender uma legislação. Ele possibilita que o
profissional contábil ganhe tempo e qualidade na hora de prestar um serviço com
qualidade esperada pelo empresário, ainda mais em uma área tão específica, que
envolve a legislação do imposto de renda.

Funcionalidades do LALUR:

• Contas e históricos mais comuns cadastrados para as empresas em geral;
• Integração com o sistema de Contabilidade Geral;
• Para os lançamentos, o sistema traz um roteiro de acordo com as contas

cadastradas e suas características, para informe das adições e exclusões do
lucro real, prejuízo fiscal operacional, etc.;

• LALUR anual e trimestral de acordo com a legislação;
• LALUR por tipo de atividade: financeira, rural ou outras;
• Iniciação do período fiscal, com transferências de saldos;
• Além dos relatórios padrão como LALUR parte A, parte B, termo de abertura e

encerramento, o sistema disponibilíza relatórios auxiliares para melhor
entendimento da composição dos livros, como demonstração do cálculo da
contribuição social, demonstração do lucro real e demonstração do cálculo do
IRPJ;

• Geração automática da guia DARF de pagamento da CSLL e IRPJ.

www.tron.com.br
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Livro Caixa

Mais do que um sistema para fazer um Livro Caixa, com esta solução a Tron
Informática inovou ao fazer uma ferramenta que permite ao profissional contábil, que
não faz a contabilidade gerencial da empresa, fazer um Livro Caixa seguindo os
processos semelhantes aos existentes no sistema de Contabilidade Gerencial da Tron
Informática.
Esta é a aposta que faz o sistema Livro Caixa da Tron Informática, integrante do TGC
zYro. Ele possibilita um controle contábil da empresa, sem a complexidade exigida às
empresas que precisam ter a contabilidade geral e completa.

Funcionalidades do Livro Caixa:

• Integração com o sistema de contabilidade gerencial;
• Tabela de rateio para geração de lançamentos rateados. Podem ser até

rateados entre empresas;
• Gerenciamento de emissão dos livros e termos de abertura e encerramento;
• Listagem simplificada para conferência;
• Emissão de balancetes, livro caixa e diário de caixa;
• Emissão do resumo diário e mensal de caixa;
• Extraio de movimentação com período definido pelo usuário;
• Demonstrativo por grupo de contas, receitas e despesas e demonstrativo anual

de saldos mensais por conta, todos com visualização gráfica;
• Demonstrativo do quadro anual de receitas e despesas, com visualização

gráfica de receitas e despesas e do lucro;
• Cadastros de centro de negócios (utilizado para apuração de custos);
• Resumo de Caixa Diário e Mensal.

Escrita Fiscal

Com a filosofia de auxiliar o empresário a fazer uma gestão contábil e fiscal de seus
negócios, o sistema de Escrita Fiscal da Tron Informática, integrante do TGC,
possibilita a empresa uma visão muito acima dos meros registros das rotinas fiscais da
organização.

Trata-se de um sistema desenvolvido para atender as exigências da legislação de
todos os Estados do Brasil. Suas principais funcionalidades são:

• Controle dos limites de enquadramento da empresas no âmbito federal,
estadual e municipal;

» Cadastro de mercadorias por ramo de atividade, evitando o recadastramento
de produtos para empresas que pertencem a uma mesma atividade;

• Transferência de documentos fiscais entre matriz e filiais;

www.tron.com.br
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Entrada de dados através de notas fiscais, mapa resumo de caixa,
conhecimento de frete, boletim de caixa e cupom fiscal, utilizando fórmulas pré-
definidas;
Lançamento do cupom fiscal ou leitura Z, executando o controle de
mercadorias e gerando informações para inventário;
Apuração periódica dos impostos (período definido pelo usuário): ICMS, IPI,
COFINS, PIS sobre faturamento, IRPJ, contribuição social, SIMPLES (Federal
e Nacional);
Informe de outros valores fiscais: outros débitos, outros créditos, estornos de
débitos, estornos de créditos e deduções, etc;
Opção para auditoria de documentos fiscais;
Controle de crédito de PIS e COFINS para empresas do Lucro Real;
Emissão automática ou selecionável das guias de impostos federais, com
cálculo automático de juros e multas por empresa específica ou geral com
opção para o controle das mesmas quanto ao pagamento;
Relatórios diversos: com mapas, apuração da receita acumulada, controle de
impressão de DARF, demonstrativos, resumos, extratos mensais, declarações,
emissão dos livros oficiais, entradas e saídas, registro de controle da produção,
gráficos; contas a pagar e a receber;
GNRE: Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais;
Emissão dos livros oficiais: entradas e saídas (estadual, interestadual,
internacional); apuração periódica de ICMS e IPI; prestação de serviços;
registro de controle da produção RCPE; mapa resumo de caixa {ECF); termos
de abenura e encerramento interativos;
Razão auxiliar;
Livro de duplicatas a pagar/receber;
Integração com a Contabilidade e Livro Caixa;
Importa informações de sistemas de terceiros de acordo com o leiaute do
SINTEGRA, importando os cadastros de emitente/destinatário, produtos e
lançamentos de notas e cupons fiscais;
Integração com sistemas federais: DCTF, SINTEGRA, PJ SIMPLES, PER-
DCOMPeDNF;
Integração com outros sistemas específicos por unidade da federação;
Controle e emissão do livro de CIAP (crédito do ativo permanente);
Controle de Retenção de Impostos Federais;
Geração e emissão do inventário podendo ser mensal ou anual;
Integração com softwares de terceiros: parametriza a chamada de softwares de
terceiros para facilitar a integração quando esta é necessária;
Fechamento de Período: controla o acesso ao movimento de determinados
períodos que já foram encerrados;
Efetua importação do arquivo da NFe;
Possibilidade de Lançamento de mais de uma Redução Z;
Importação DANFE - Importação de notas fiscais online e seus produtos
diretamente do portal da receita;
Importação CTe - Importação de conhecimento de transporte em forma de
arquivos;
Importação NFe Contas a Pagar - Importação automática de NFe Contas a
Pagar em forma de arquivos;
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• Referência a valores de cartão de crédito no SPED;
• Opção para inclusão coletiva de código contábil por condição de pagamento;
• Opção para inclusão coletiva de código contábil por CFOP;
• Opção para importação NFe cancelada;
• Implementação GIAM Versão 9.2;
• Implementação do SINCO IN 86 2010;
• Opção para importação VFe sem Chave Acesso;
• Implementação ISS (DMS) Maringá;
• Implementação no SPED Registro D100 Itens do Documento - CTe Eletrônico;
• Implementação no SPED Registro D110 Itens do Documento - CTe Eletrônico;

• Implementação no SPED Registro D120 CTe Eletrônico SPED Registro D100
Cte;

• Implementação REGISTRO H005 Inventário SPED;
• Implementação REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA;

• Implementação REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01) Emissão de
Terceiros.

• SPED Fiscal: geração de arquivos para envio ao SPED conforme leiaute
estabelecido pela legislação.

SPED Fiscal
O sistema Escrita Fiscal também foi adaptado de acordo com o Decreto n9 6.022, que
institui o SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Através de várias alterações
realizadas, o sistema está preparado para atender a EFD (Escrituração Fiscal Digital).
Foram alterados desde os Cadastros de Produtos até a geração do Arquivo para envio
à Receita Federal. Com isso, houve mudanças importantes, tais como: obrigatoriedade
dos lançamentos de produtos nas notas de entradas e saídas, nova apuração de
ICMS e IPI, novos cadastros e lançamentos de outras obrigações fiscais.

Folha de Pagamento
Muito mais do que um sistema para gerar um recibo de pagamento, ou controlar os
recebimentos, o sistema de Folha de Pagamento da Tron Informática, integrante do
pacote TGC zYro, proporciona segurança e tranquilidade nos cálculos mensais
necessários para o controle dos pagamentos dos funcionários, bem como permite a
empresa uma efetiva gestão funcional de seus colaboradores, com tabelas e relatórios
que facilitam, e muito, o controle e a tomada de decisão dos gestores da organização.
As principais funcionalidades do sistema são as seguintes:

• Agilidade nos cálculos e consultas;
• Permite ao usuário efetuar o cálculo mensal unificado de empregados e

contribuintes individuais e, ao término visualizar os eventos calculados por tipo
de folha e por contribuinte, permitindo ainda na consulta dos cálculos a
impressão dos recibos de pagamento sem ter que acessar outra tela;
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Permite cadastrar múltiplos Regimes Previdenciários;
Controle total para Empregada Doméstica: cálculos, guias e relatórios;
Além da consulta, o usuário poderá incluir eventos, alterar, excluir, recalcular e
restaurar a folha previamente calculada;
O sistema controla eventos (proventos, descontos e base) com fórmulas já
definidas e parametrizadas;
Permite, também, cadastrar novos eventos e parametrizá-los;
É possível a parametrização, com opção de tipos de transferência dos
empregados nos casos específicos e controle por sindicato e eventos
automatizando o processo;
O sistema mantém o aspecto histórico, ou seja, todas as anotações efetuadas
para o empregado podem ser registradas manual e automaticamente para
futuras consultas, dando a possibilidade de impressão em outras épocas de
relatórios de forma igual ao período que foi emitido e possibilitando também um
eventual reprocessamento ou correção;
Possibilidade de envio de relatórios por e-mail;
Emissão do Relatório Auxiliar do Simples Nacional para lançamento no sistema
Escrita Fiscal, para as empresas optantes pelo Simples;
É possível lançar reajustes de diversas formas de salários mantendo o f ato r
histórico de cada uma para posterior consulta;
Permite, ainda, a criação de novas situações de empregados, estabelecendo
suas parametrizações com tipo de folha e eventos: através desta opção, o
usuário poderá determinar os eventos que serão calculados para cada situação
e tipo de folha dos empregados;
Possibilita o lançamento de compras através de convénios com opção de
programação automática do mês;
Permite a criação de recibos de pagamentos personalizados para impressão
matricial;
Fechamento de Período: controla o acesso ao movimento de determinados
períodos que já foram encerrados;
Permite transferências entre empresas, tomador/obra mantendo o históricos
para cálculos e geração de guias;
Exportação dos cadastros de Departamento, Cargo Seção;
Implementação do FAP -• Fator Acidentário Previdenciário para cálculos
diversos;
Implementação do novo layout da RAIS;
Opção para geração HomologNet / TRCT.

Medicina no Tiabalho

Facilita a gerência e o controle dos exames dos empregados, facilitando o
cumprimento das normas exigidas pelos órgãos públicos através do perfil
profissiográfico previdenciário;

• Controla as informações de: agentes de riscos, médicos, técnica de avaliação,
tipo de exames médicos;
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• Permite o usuário a emitir o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário;
• Efetua o controle de EPI - Equipamento de Proteção Individual;

• Sistema integrado com a Folha de Pagamento;
• Permite ao usuário lançar os exames admissionais, demissionais, periódicos e

audiométricos, de mudança de função e de retorno ao trabalho;
• Lançamento de exames de avaliação de ambiente;
• Impressão de exames médicos vencidos e a vencer.

BÓNUS - FUNCIONALIDADES QUE FAZEM PARTE DESTA PROPOSTA
SEM ACRÉSCIMO DE VALOR

A. TRON CONNECT: Ferramenta desenvolvida para conectar empresa e
empregados, publicando informações de interesse público e
fornecendo mecanismos de comunicação entre as partes.

B. OUVIDORIA: Desenvolvimento de página formulário de contato onde
usuários do sistema de transporte Metrobus possam realizar registros
de reclamações e sugestões que serão encaminhadas por e-mail aos
responsáveis do canal de atendimento. Fica sob responsabilidade da
contratante realizar a integração da página de contato, criada pela
contratada.

C. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: Será disponibilizado no sistema de
Folha de Pagamentos, relatórios específicos em extensão .PDF para
disponibilização no portal da transparência da contratante. É de
responsabilidade da contratante realizara integração a entre os
arquivos gerados e o portal da transparência.

D. BUSINESS INTELLIGENCE: Será disponibilizado pela contratada
arquivos em extensão .XLSX para integração de software de BI -
Business Intelligence. Sugerimos a utilização da ferramenta Qlik Sense
Desktop (www.qlik.com/Sense-Pesktop), trata-se de uma ferramenta de
BI gratuita onde possui integração com o arquivo gerado pela
contratada. Por se tratar de uma ferramenta gratuita a Tron informática
não possui responsabilidades sobre o software escolhido.

E. PONTO ELETRÔNICO : Sistema que realiza o registro eletrônico das
frequências dos empregados, totalmente integrado ao Sistema de Folha
de Pagamento e ao Tron Connect.

F. INTEGRAÇÃO INFOBUS: Ferramenta que permite a leitura de
arquivo eletrônico de extensão .TXT originado no sistema de controle
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de tráfego (Infobus), lançando automaticamente os registros das
papeletas no banco de dados da l ;ulha de Pagamento.

G. TGC BOX: Ferramenta que permite o armazenamento e consulta de
NF-e (Nota Fiscal Fletrônica), integrando-se automaticamente ao
sistema de contabilidade utilizado pela contratada.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Di'- • uosSo''

TGC ONZE - TRON GESTÃO CONTABIL
EMPRESARIAL

Licença de uso dos módulos Folha de Pagamento
(FW), Medicina do Trabalho, Ponto Eletrônico e TGC

Box)

Implantação e Treinamento

Conversão do Banco de Dados

Total

36.800,00

3.900,00

7.800,00

48.500,00

V AL;. ,
. ,

31.800,00

(cortesia

7.200.00

39.000,00

1

2.000,00

(inexistente)

(inexistente)

2.000,00

Especificações e restrições da(s) licença(s)

licongas

N1-1 de
computadores í ilimitado

em rede
N"de (ato) | NB do Funcionáriosempresas

l

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. Valor de R$ 39.000,00 (Trinta e novo mil reais) à vista ou em 11 parcelas
sem juro::, sendo entrada no valor de R$ 9.000,00 (Nove Mi! Reais) para ate
10 dias úteis após a assinatura do contrato e o fechamento da Folha de
Pagamento do mês de julho de 2017 pela Tron juntamente com u Cliente,
mais 10 parcelas iguais no valor de R$ 3.000,00 (Três Mi! Reais) paia 30
dias subsequentes após o vencimento da parcela correspondente à entrada
sendo as demais na mesma ordem e respectivamente no Boleto Bancário.

2. Prazo de Lntrega / Instalação: 3 dias úteis a contar da data de assinatura a u
contrato.

M
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Vendas: 0800 62 7337



tron
O)

3. Treinamento: Agendado, conforme disponibilidade da TRON e da empresa
contratante.

A Implantação e o Treinamento ocorrerão na sede da empresa contratante

MANUTENÇÃO

Total de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) mensais com vencimento da primeira parcela
para até 30 dias úteis após a assinatura do contrato e o fechamento da Folha de
Pagamento do mês de maio de 2017 pela Tron juntamente com o Cliente sendo que a
partir do primeiro aniversário (após um ano) este valor será corrigido com base no
acumulado dos últimos 12 (doze) meses do IGPM-FGV.

• Serviço de implantação (Treinamentos in loco, acompanhamento técnico);
• Suporte telefónico;
• Tronnet (Sistema de atualização e conexão com a Tron Informática 24h);

• Visitas técnicas previamente agendadas;
• Atendimento via chat, suporte através de acesso remoto;
• Atualixacões periódicas dos softwares de acordo com as exigências de

legislação ou inovações operacionais e tecnológicas.

O valor da manutenção correspondente ao Módulo Ponto Eletrônico, estará
isento de sua cobrança em função da cortesia cedida pela Tron, enquanto
durar o contrato do TGC ONZE (Módulo Folha de Pagamento).

DESPESAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Todos os serviços que exijam deslocamento para fora da base municipal da Tron

Anápolis, terão as despesas com transporte, hospedagem e alimentação pagas pelo

Cliente.

VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta tem suas condições válidas até o dia 25 de julho de 2017

Estamos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Tron Informática Ltda
Aíison de Sousa Vale

Consultor de Negócios
12
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REQUISITOS DE HARDWARE

Requisitos Mínimos para instalação do software
a. Plataforma Servidor
Sistema Operacional

Linux - Suse, Fedora, Ubuntu, Debian
Windows XP Pró;
Windows 2000 Server e Professional;
Windows 2003 Server;
Windows 2003 R2 Server;
Windows 2008 server;
Windows 2008 server R2 Server;
Processador e Memória
Padrão IBM PC 2.5 GHz e 2 GB RAM;
Vídeo
Resolução: 1024 X 768 Pixels
Hard Disk
2 GB - Disponível exclusivamente para o TGC - Tron Gestão Contábil.

b. Plataforma Cliente
Sistema Operacional
Windows XP Professional;
Windows 7 Professional ou Ultimate;
Windows 2000 Professional ou Server;
Windows 2003 Server ou R2 Server;
Windows 2008 Server ou R2 Server
Processador e Memória
Padrão IBM PC 2.0 e 1 GB RAM;
Vídeo
Resolução: 1024 X 768 Pixels
Hard Disk
1 GB - Disponível exclusivamente para o TGC - Tron Gestão Contábil.

c. Rede
Protocolo de Comunicação TCP/IP;
IP do Servidor Fixo;
Padrão de Rede: Ethernet, 100/1000 Mbps;
Hub / Switch 100/1000 Mbps;
Cabeamento estruturado nível 5;
* Não se recomenda placa de rede on-board por ocasionar perda de
desempenho.

d. Periféricos Necessários
Unidade de CD/ROM pelo menos no Servidor;
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TERMO DE ACEITE DE PROPOSTA

Tron Informática

Ref. Proposta Comercial de TGC - Tron Gestão Contabil Empresarial

Manifestamos a aceitação da proposta referida. Assim sendo, solicitamos as
providências necessárias para a execução do projeto.

TRON INFORMÁTICA LTDA
Ailson de Sousa Vale

Consultor de Negócios
e-mail : ailson(õ>tron.com.br

+55 (62) 3239-7340

METROBUS TRNS*OR£E£OLETIVO S/A
CNPJ : 02.392>59/0001-03

Fausto Rodrigues
email : fausto@metrobus.gov.com.br

•f 55 (62) 3230-7514/7517
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METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Processo: 2017000537

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.

Assunto: Módulos para Sistema de Folha de Pagamento e Outros.

DESPACHO N" 147/2017-DG.

À vista do que consta da inicial, encaminhe-se o processo à Assessoria Jurídica

para emitir parecer sobre a viabilidade jurídica do pedido da Gerência de T.l.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,

cm Goiânia aos 18 dias do mês de maio de 2017.

RÍCARDO LUIZ JAYME
D1RETOR DE GESTÃO

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Diretoria Administrativa/Financeira
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P A R E C i; R ne JL/y /2017

Processo n' : 2017000537
Interessada : Gerência de TI
Assunto : Manifestação - Sistema de Folha de Pagamentos e outros - Tron

Informática

Trata-se de resposta à consulta formulada pela Diretoria de Gestão, através do

Despacho i 3 147/2017-DG, acerca da C.I. n° 170503A, de 18/05/2017, quanto a viabilidade

jurídica da contratação do Sistema de Folha de Pagamento, e outros, integrantes do

Sistema Trc-n TGC ONZE.

inicialmente, destacarem< ; algumas poderações efetuada pela Gerência de TI,

na Cl n° l/^SSOA, as quais sedimenta i as justificativas para a solicitação proposta:

1 - Que a contratação f -oposta, trata-se de oportunidade de obtenção de

melhores s< rviços a custos menores q .e os atuais;

2 - A empresa propont ite, presta serviço de informática do módulo de

contabilida lê a mais de 15 (quinze) a. os e de forma bastante satisfatória;

3 - A Metrobus na busc de otimizar sua gestão, através da integração de

dados e informações dos variados de 'artamentos, buscou via de procedimento licitatório,

contratar e:npresa que fornecesse só :wares para este fim, que apesar do custo elevado,

não obteve o resultado desejado;

\ A Prodata, dos mód ilos implantados (Folha de pagamento, protocolo,

Portal da r tansparência, ouvidoria Ferramenta B.I., demandava um custo mensal de

W''
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manutenção no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo atualmente este valor de R$

9.000,00 (nove mil reais);

5 - Com isso, a Metrobus permanece sem a integração almejada, sendo que a

contabilidade continua utilizando os serviço da TRON Informática, a Folha de

pagamento, protocolo, ouvidoria, Por La! da Transparência e Ferramenta B.I. no sistema da

Prodata.

6 - Relata ainda a Gerência de TI, que a propositura, é utilizar os sistemas

fornecidos pela TRON Informática, que seria bem mais abrangente que os 05 (cinco)

módulos implantados pela Prodata, produzindo a integração dos dados numa mesma

plataforma e a custo menor que o praHcado hoje apenas nos módulos da Prodata.

7 - Desta forma, consta destacado na Cl inaugural, que a oferta ora proposta é

de grande vantajosidade para a companhia, visto que haverá ampliação dos módulos hoje

implantados, integração dos dados numa mesma plataforma e redução dos custos de

manutenção.

8 - Relata a Gerência de Tl que novo procedimento licitatório seria inviável.

9 - Os módulos ofertados pela TRON Informática são:

A) TRON CONNECT: ''erramenta desenvolvida para conectar empresa, empregados e clientes

externos, publicando informações de interesse público e fornecendo mecanismos de comunicação

entre as partes,

B) OUVIDORIA: Ferramenta online para que o usuário/cliente possa realizar o registro de

reclamações e sugestões q,,e serão encaminhadas por e-mail aos responsáveis pela ouvidoria da

empresa.

C) PORTAL DA TRA SPARÈNCIA: Ferramenta que exporta informações diretamente do

banco de dados para fon. itos compatíveis com a publicação no Portal da Transparência da

empresa.

D) BUSINESS INTEL .[CENCE , BI: Ferramenta que permite a exibição de gráficos e

relatórios que visa a auxili.r os gestores da empresa a tomar as melhores decisões, baseando-se em

cruzamento e análises de ii;-armações colhidas nos diversos sistemas integrados.
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E) PONTO £L£TRÔA.'CQ: Sistema que realiza o registro eletrônico das frequências dos

empregados, totalmente integrado ao Sistema de Folha de Pagamento e ao TRON Connecl.

F) INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PAPELETAS DOS MOTORISTAS:

Ferramenta que permite a leitura de arquivo eletrônico originado no sistema de controle de tráfego

(Infobus), lançando automaticamente os registros das papeletas no banco de dados da Folha de

Pagamento.

G) TGC BOX: Ferramenta que permite o armazenamento e consulta de NF-e (Nota Fiscal

Eletrônica) integrando-se automaticamente ao Sistema de Contabilidade utilizado pela

METROBUS.

10 - Relativamente a redução dos custos, restou destacado que o valor de

manutenção do sistema Prodata pelos 05 (cinco) módulos é de R$ 9.000,00 (nove mil

reais), o que em 12 (doze) meses >esulta em R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais),

enquanto n implantação da plataforma TRON Informática, detém 04 (quatro) destes

módulos e outros 03 (três) com um '.usto no 1a ano de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil

reais) e nos anos seguintes de R$ 24.Oi'0,00 (vinte e quatro mil reais) anuais.

11 - Ainda destaca, qu o módulo inexistente na plataforma da TRON

Informática, está disponível de forma graciosa pela Secetaria Estadual de Planejamento.

12 - Destaca o Plus na Integração automática com o Sistema de Ponto

Eletrônico ; com a frequência originada nas papeletas dos motoristas e digitada no

sistema INrOBUS. Atualmente estes trabalhos são feitos manualmente pela equipe de

frequência. Isto vai reduzir necessidade de recursos para esta tarefa além de evitar erros

de digitação.

13 - O Módulo Protocola, que também é parte do sistema da PRODATA

poderá ser substituído satisfatoriam ,'nte pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

fornecido gratuitamente pela SEGPLAN.

14 - Destaca que a Metrot js terá uma economia de R$ 45.000,00 nos 12 (doze)

primeiros meses e uma economia de ^ $ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) nos anos

seguintes.

É o breve relatório. Passemos à análise e parecer.
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Compulsando os autos e Analisando os fatos expostos, bem assim, avaliando a

proposta em anexo, tem-se que a proposta da empresa TRON, de fato, apresenta-se como

uma oportunidade de melhor utilizar os recursos públicos, além de fornecer melhores

funcionalidades comparando-se com o sistema atual

Mediante os apontamentos na Cl inaugural, verifica-se que o benefício da

contratação solicitada não se resume a integração dos sistemas, a ser operado pela mesma

empresa detentora dos sistemas, o quti produzirá uma maior comunicação dos dados dos

diversos departamentos da Companhia e assim, ter uma maior confiabilidade dos dados,

mas também, de benefício financeiro, uma vez que o custo para se obter os sistemas da

Tron Informática será incomparavekvente menor do que hoje custeia o sistema de Folha

de pagamento e Protocolo da PRODA TA.

Da afirmação técnica e financeira posta de forma categórica pela Gerência de

TI, torna-se cristalino o benefício da contratação, bem como a vantajosidade a ser obtida,

uma vez que, haverá diminuição nos custos, além da eficiência da interligação dos dados

no mesmo banco de dados e ainda, a -egurança dos dados obtidos, uma vez eliminadas as

digitações do movimento da folha de pagamento e sistema de ponto eletrônico.

Mão resta dúvida, que A contratação para a ampliação dos sistemas de

informática, tem que ser, a princípio, com a empresa TRON Informática, visto a

comunicação da linguagem e interligação dos sistemas, o que torna inviável a busca no

mercado através de procedimento lici'atório, como por exemplo o pregão.

Por outro lado, temos que há uma combinação de inúmeros benefícios, onde

haverá redução de custo, aumento da eficiência nas rotinas de trabalho dos vários

departamentos da companhia, pela integração via banco de dados, bem como, redução na

possibilidade de erros de dados, uma vez que variadas informações deixarão de ser

digitadas, pois serão transmitidas ele: -onicamente.

A vista da vantajosidade, ;> que se presume ser de interesse público (redução

de custo, aumento da eficiência no d senvolvimento das rotinas de trabalho e integração

dos banco de dados da companhi ), tem-se que a proposta encaminhada deve ser

analisada tom alta conta, uma vez }ue tentativa anterior via procedimento licitatório

resultou eru um custo elevado freni > a esta propositura e que não redundou no êxito

buscado, qual seja, a integração dos í stemas, principalmente entre folha de pagamento e

contabilidade.
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\ssim, relativamente ac quadro delineado, sem prejuízo da obrigatória

manifestaç, o conclusiva da CPL, ten -se que o enquadramento legal encaixa-se, em uma

perfunctóri i análise, nos termos 'o art. 30, caput da Lei 13.303/16, visto que,

aparentem» nte, torna-se inviável nova licitação em virtude da imprescindível

uniformiza ao de softwares de controle e da existência atualmente de módulos por parte

de determi; ada empresa.

Ante todo o exposto, UGERE esta Assessoria Jurídica, após dado o

conhecimei to a esta Diretoria de Gês ao, seja ouvida a Gerência de Contabilidade sobre a

relação de i nnfiabilidade dos sistema-^ da TRON Informática, e, em seguida, encaminhe-se

os autos à 'omissão Permanente de Licitação para análise e enquadramento do caso ao

Estatuto Ji rídico da Empresas Pu. liças, da Sociedade de Economia Mista e suas

Subsidiária e juntada da documentai ^o pertinente.

E o Parecer, S.M.J.

Goiânia, 01 de junho de 2 117.

RAFAE DE C A T R O JUNIQ
•Assessor Jurídico
:)AB/GO 23.980

PRIMO
issessor Jurídico
;>AB/GO 23.950

Rua Patriarca, 29= ' Ia Regina - CEP: 744.S3-610 Goiânia - GO
' BX: {62} 3230-7500
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Processo: 2017000537

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Módulos para sistema de Folha de Pagamento e Outros.

DESPACHO N° 175/2017-DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial o Parecer

n° 114/2017 da Assessoria Jurídica, encaminhe-se à Gerência de Contabilidade para informar

sobre a relação de contabilidade dos sistemas da TRON INFORMÁTICA.

Após, à Comissão Permanente de Licitação para as providencias subsequentes.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 02 dias do mês de junho 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-mail: dirfinanceira@metrobus.com.br



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

A
Diretoria de Gestão
Metrobus Transporte Coletivo S/A

Senhor Diretor,

Informamos a V.Sá., que a Metrobus usa os módulos da Contabilidade, Património, E-

Lalur e Escrita Fiscal da Tron Informática Ltda desde o ano de 2002, podendo testificar que

o sistema sempre atendeu as necessidades da Metrobus, sendo bastante confiável, de igual

modo, o suporte técnico quanto acionado, responde com grande presteza, pelo que temos

esta empresa, como bastante adequada no relacionamento contatual.

Ressaltamos ainda, as dificuldades cncont1 v*as psi.-i Gii-eii^ia do 'Jo;^ ;•;;.•.!:.;•;•.

Património, com referência a migração de dados da Folha de Pagamento mensal aos

servidores da empresa, que são feitos manualmente e colocando em risco as informações a

serem repassadas através do SPED - Sistema Público de F,sc rj tu ração Dmital para a Receita

Federal do Brasil, uma vez que o programa da folha, ponto, controle de medicina do

trabalho não se comunicam entre si.

A Metrobus na tentativa de equacionar esta situação, ventilou a compra de um sistema que

integrem todos os departamentos, mas ficou ioviabilizado devido ao seu alto custo.

A Gerência de Contabilidade, sempre demonstrou a necessidade de se ter a integração dos

dados numa mesma plataforma, apesar de ainda não haver ocorrido, temos agora, nova

oportunidade através de uma empresa que já presta bons serviços na área de contabilidade,

a qual atestamos com^ oontiavel. .esperando co?& isso, ier úiaioi\segurança na execução UM

trabalho de contabilidade, visto a possibilidade das migrações serem leuas peio uracu

modulo e de fácil comunicação entre os vários departamentos.

Sem mais para o momento subscrevemo.

Respeitosamente,

V#TKid Treire

^SioeSSi'̂ 0Metrobus



Rua Patriarca n°29le Vila Regina - Goiânia.GO - CEP 74453 6

Cl 059/2017

METROBUS

Goiânia, 05 de Junho
De:
Para:
Assunto:

Comissão Perrr anente de Licitação
Gerência de T.j
Pedido de Infoi mações complementares ao Proc.
2Q17000537- í ontratação da TRQN.

,

Senhor Gerente,

Ao par de cumprirr ^ntá-lo, solicitamos que envie à CPL, as

seguintes informações, referenti s ao processo em pauta:

a-) - Período de Vigência do Contrato;

b-) - Forma de Pagamento;

c-) - Documentos da TRON: Contrato Social e, ou Alterações;

d-) - Certidões , Conjunta e do F :TS.

e-) - Xerox dos Documentos Pés í.oais do(s) responsável(s), pela Empresa;

Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecimento.

Sem mais para o rr emento,

Atenciosamente,

Olício^.oryeWila Verde
F esidente da CPL

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Par irca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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CI170605A Goiânia, 5 de junho de 2017
De: Gerência de T.l.
Para: GPL - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Informações sobre a contratação da TRQN

Sr. Gerente.

Respondendo a Cl 059/2017 da CPL, abaixo estão as informações

solicitadas:

a) Período de Vigência do Contrato, o contrato terá vigência de 24 meses.

b) Forma de Pagamento:

1) As Licenças de Uso serão pagas uma única vez, sendo entrada de R$

9.000,00 (NOVE MIL), mais dez prestações de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL), chegando a

um total de R$ 39.000,00 (TRINTA E NOVE MIL), conforme descrito na proposta.

2) A manutenção será de R$ 2 000,00 (DOIS MIL) pagos mensalmente durante

a vigência do contrato, conforme descrito na proposta.

c) Contrato Social e Alterações: EM ANEXO

d) Certidões, Conjunta e do FGTS: EM ANEXO

e) Cópia de Documentos Pessoais de Responsável pela Empresa: EM ANEXO.

Para o contrato em questão o gestor será eu mesmo, Fausto Rodrigues

Valle Júnior e o fiscal será Rodrigo Elias Teixeira.

Atendiosamente,

Fajusto Rodrigues XfaNe Júnior
Gerente deTf

Metrobus Transporte Coletivo S/A- Rua Patriarca IST299 Vila Regina - Goiânia GO. CEP 74.453-610



TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J (M R - 06.006.848/0001-04
NIRE: 522,0204550,4__

CARLA DE BRITO BELOHUBY, brasileira, divorciada, administradora de empresas, nascida em

13/03/1968, na cidade de Goiânia (GO), filha Rodolfo Carlos Belohuby e leda de Brito Belohuby,

residente e domiciliada à Rua Novo Planalto, s/n?, Quadra O-2, Lote 20, Residencial Goiás,

Setor Alpha vi He Flamboyant, em Goiânia (GO), CFP 74884-665, portadora da Carteira de

Identidade Registro Geral n* 1.7S1.266 - 2* via, expedida pela SPTC-GO em 13.06.2007 e

inscrito no CPF/MF sob o n" 418.557.281-68, e;

LEONARDO BELOHUBY RANGEL, brasileiro, menor impúbere, estudante, nascido em

20/07/2000, na cidade de Goiânia (GO), filho de Reilly Wassyi Rangel e Carla de Brito Belohuby»* t

residente e domiciliado na cidade de Goiânia (GO), à Rua Novo Planalto, s/n^, Quadra O-2,lote

20, Residencial Goiás, Setor Alphaville Flamboyant, em Goiânia (GO), CEP 74884-665, portador""-j

da Carteira de Identidade Registro Geral n? 5.474.664, expedida pela SPTC/GO em 13/06/200/^

e inscrito no CPF/MF sob o n? 040.647.231-98, neste ato asstst ido na forma do art. 115 dq"*:

Código Civil por seus genitores Sr. REILLY WASSYL RANGEL, brasileiro, divorciado, empresário.*;*"
* • •

residente e domiciliado na cidade de Goiânia (GO), à Rua T-62, n? 317, Apt9 501, Edifício Taj

Manai, Setor Bela vista, em Goiânia (GO), CEP 74823-330, portador da Carteira de Identidade

Registro Geral n" 1.588.026, expedida pela SSP/GO em 29/08/83 e inscrito no CPF/MF sob o n°

361.268.021-b/ e Sr? CARLA DE BRITO BELOHUBY, acima qual i f icada.

Únicos sócios da empresa denominada TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP,

estabelecida na cidade de Goiânia(GO), à Avenida Arumã, n^ 382 - Térreo, Quadra 176, Lote

09, Parque Amazónia, CEP 74.840-060, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n^

06.006.848/0001-04, com seu contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do

Estado de Goiás sob o n^ 522,0204550,4, por despacho de 20/11/2003 e alterações posteriores,^

resolvem entre si e de comum acordo, na melhor forma de direito, promover esta Oitava

alteração do contrato social de conformidade com as cláusulas e condições a seguir estipuladas

e nos termos da Lei n9 10.406 de 10 de janeiro de 2002:

Certifico que este documento da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - IZPP, Nirc: 52 20204550-4 . foi deferido c arquivado na Junta Comercia) do Estado de

Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 17/211877-S c o código de segurança pB9Cp. Esta copia foi

autenticada digiialmente e assinada em 19/04/2017 09:48:17 por Paula Nunes Lobo -Secretária Geral.

Pau l de 2.1
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l - Do ingresso e retirada de sócios na sociedade:

Cláusula 1a É admitido na sociedade a sócia Pessoa Jurídica de Direito Privado RWR

TECNOLOGIA -- EIRELI - ME, Cadastrada no C.N.P.J (MF) sob o n s

24.151.124/0001-36, com seu Ato Constitutivo e al teração posterior,

devidamente registrado e arquivado na JUCEG - (Junta Comercial do Estado

de Goiás} sob o n° 52,60024828,6, por despacho do dia 10/02/2016,
estabelecida á Rua Belo Horizonte, n° 1585, Sala 20, Quadra 92, Lotes 06/08,

Jardim Guanabara • • Goiânia - Goiás - • CEP: 74.675-080, neste a to
representada por seu titular Sr. REILLY WASSYL RANGEL, brasi leiro,

divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade Registro Geral ng

1.588.026, expedida pela SSP/GO em 29/08/1983 e inscrito no CPF/MF sob o

n« 361.268,021-87, residente e domiciliado na cidade de Goiânia (GO) a Rua T-

62, ns 317, Apts 501, Edifício Taj Manai, Setor Bela Vista, CEP: 74.823-330,

filho de Delermando Rangel filho e de Celina Maria Silva Rangel, natural d^

Itumbiara (GO), nascido aos 14 de Novembro de 1965;

E admitido na sociedade a sócia Pessoa Jurídica de Direito Privado CB8".
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI - ME, Cadastrada no C.N.P.J (MF) sot>"

o nB 24.079.453/0001-13, com seu Ato Constitutivo e alteração posterior, ••
devidamente registrado e arquivado na JUCEG - (Junta Comercial do Estado

de Goiás) sob o n2 52,50024500,7, por despacho do dia 28/01/2016,

estabelecida á Rua Belo Horizonte, n-3 1585, Sala 20, Quadra 92, Lotes 06/08,
Jardim Guanabara - Goiânia • Goiás - - CLP: 74.675-080, neste ato

representada por sua titular CARLA DE BRITO BELOHUBY, brasileira,
divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade Registro

Geral nS 1.751.266 - 2^ Via, expedida pela SPTC/GO em 13/06/2007 e inscrita
no CPF/MF sob o ns 418 557.281-68, residente e domiciliada na cidade de
Goiânia (GO) à Rua Novo Planalto, s/n?, Quadra O-2, Lote 20, Residencial

Goiás - Setor Alphaville Flamboyant - CEP: 74884-665, filha de Rodolfo Car los

Belohuby e de leda de Brito Belohuby, naturai de Goiânia (GO), nascida aos 13

de março de 1968;

cO
-4

Cláusula 3- A sócia remanescente Sr^ CARLA DE BRITO BELOHUBY, acima qualificada,

RETIRA-SE da sociedade, por livre e espontânea vontade, sem qualquer vício

Certifico que este documento da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - FI"T, N ire: 52 20204550-4 . foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de

Goiás. Para validar este documento, accsse http://www.juccg.go.gov.br/ c informe: N" do protocolo 17 /211877-H c o código de segurança pl!9(_p. lista cópia foi

autenticada digitalmenie c assinada cm 19/04/2017 01J:4S:I7 por 1'auln Nunes Lobo Secretária Geral.
Páa 2 de 2?
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de coação ou consentimento, cede e transfere todas suas quotas de Capital

num total de 29.700 - (Vinte e Nove Mil e Setecentas) quotas de R$.1,00 -

(Um Real), totalizando á importância de R$.29.700,00 - (Vinte e Nove Mil e

Setecentos reais) aos novos sócios admitidos acirna qualificados, dando plena,

geral e irrevogável quitação;
—}

Cláusula 43 O sócio remanescente Sr. LEONARDO BELOHUBY RANGEL, acima qualificado,

RETIRA-SE da sociedade, por livre e espontânea vontade, sem qualquer vicio

de coação ou consentimento, cede e transfere todas suas quotas de Capital

num total de 300 - (Trezentas) quotas de R$.1,00 - (Um Real), totalizando á

importância de R$.300,00 - ( trezentos reais) aos novos sócios admitidos \a qualificados, neste ato assistido por seus genitores Sr. REILLY WASSYL

RANGEL, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de

Identidade Registro Geral n? 1.588.026, expedida pela SSP/GO em 29/08/1983

e inscrito no CPF/MF sob o n^ 361.268.021-87, residente e domiciliado na."

cidade de Goiânia (GO) à Rua T-62, n<? 317, Apt? 501, Edifício Taj Mahal, Setor II

Bela Vista, CEP: 74.823-330, filho de Delermando Rangel filho e de Celina"**.
<^

Maria Silva Rangel, natural de Itumbiara (GO), nascido aos 14 de Novembro de".

1965; e a Sr? CARLA DE BRITO BELOHUBY, acima qualificada, dando plena,"

geral e irrevogável quitação.

Cláusula 5- Com a admissão dos novos sócios e retirada dos sócios remanescentes, a

composição societária obedecerá o seguinte quadro:

SÓCIOS

Rwr Tecnologia - Eiieli - ME

Cbb Tecnologia da informação
- Eireli - ME

Carla de 6nlo Belohuby

Leonardo Belohu.jy Rangel

TOTAL

Quotas

29.900

300

30.0000

Quotas
Cedidas

29 900

300

30000

Quotas
Recebidas

15.000

15.000

30.000

Valor
unitário da
quota (R$)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Valor total
das quotas

(RS)
15.000,00

IS. 000, 00

30.000,00

Participa
cão
(%)

50

50

100

r
M

1

Sn

ipic csic docimwmo tia cmpres; l RON INFORMÁTICA L.TDA - lilM'. Niiv: 52 20204550-4 , loi Jelenilu c arquivado na Juma Comercial do Estado iic
Goiás. Para validar este documento, acease http://www.juceg.go.gov.br o mloi-me: N" do [irolutolu 17/21 l «77-8 c o código de segurunca p)Wp. l •. Ma cópia Ilu

autenticada digilalmentc e assinada aii 19 04/2017 09:4»: 1 7 pui Paula Nunes l.obo - SeenMiíria Cieral.
.) ik- 23



Cláusula 6? As cotas subscritas estio totalmente integralizadas em moeda corrente do
país.

Cláusula 7? A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas.

H -A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

Cláusula 8"

Cláusula 99

Parágrafo único

Cláusula 10?

Cláusula lis

A administração e a representação da sociedade competirá a administradores
não sócios da empresa escolhidos pelos sócios conforme faculta o art.
1.061 do Código Civil.

A administração da sociedade por deliberação unânime dos sócios , será
exercida pelo período de 04 (quatro) anos pelos senhores Sr. REILLY

WASSYL RANGEL e CARLA DE BRITO BELOHUBY, acima qualificados, que

assinarão CONJUNTAMENTE todos os atos e fatos administrativos e
financeiros, representando a pessoa jurídica ativa e passiva, judicial e.
extrajudicialmente, nas relações internas e com terceiros. (Lei n« 12.375 de.
30/12/2010)

O uso da firma será feita pelos não sócios administradores exclusivamente:
para negócios da própria sociedade.

*

Os administradores poderão retirar mensalmente a título de "pró labore"

um valor a ser fixado, sempre no mês de janeiro de cada ano, observando-
se os parâmetros da legislação específica.

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão

impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema"

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Certifico que este documento da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP. Nire: 52 20204550-4 , tbi deferido c arquivado na Junta Comercial do Estado de

Goiás. Para validar este documento, acessc http://www.jueeg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 17/21 1877-8 c o código de segurança pl)9Cp. Lsla cópia foi

autenticada digilíilmenic e assinada em 19/04/2017 09:48:17 por Paula Nunes Lobo - Secrclária Geral.

IVtg .4 de 2.1



-Do aumento do capital social:

Clausulo O Capital anterior da empresa que era de R$. 30.000,00 - (Trinta Mil Reais),

divididos em 30.000 - (Trinta Mil) quotas de R$.1,00 - (Um Real), cada

uma, passa doravante para RS.50.000,00 - (Cinquenta Mil Reais), divididos

em 50.000 - (Cinquenta mil), quotas de Capital da empresa de R$.1,00 -

(Um Real), cada urna, cujo aumento será integralizado em moeda corrente

do País, nesta data, e assim distribuídas aos sócios.

SÓCIOS

R WR TECNOLOGIA - EIRtLI - ME

CBB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -

EIRELI -ME

TOTAL

COTAS

25.000

25.000

50.000

PARTICIPAÇÃO

(R$)

25.000,00

25.000,00

50.000,00

50

50

100
,

Cláusula

Cláusula

Cláusula

As cotas subscritas estão totalmente integral izadas em moeda corrente ;

do país.

A responsabil idade dos Bócios componentes é restrita ao valor de suas . " ! * " *

cotas, mas os todos respondem sol idar iamente pela integral ização do

capital social, conforme disposto no art. 1,052 do Código Civil.

As cotas sociais são indivisíveis e intransferíveis a terceiros sem o

consentimento expresso e formal de todos os sócios, manifestado em

contrato moditícativo deste, o que implica em renúncia tácita ao direito

de preferência descri to na Clausulo trigésima quinta.

IV- DA RATIFICAÇÃO e COMPROMISSO:

Cláusula 16? Todas as demais cláusulas e condições previamente estabelecidas no
c:

contrato social primitivo e alterações posteriores, previamente nommadas,
e que não forem atingidas por esta Décima alteração contratual ficam

formalmente rati f icada pela sócia remanescente, permanecendo em pleno

vigor.

Cfrt if ico que este documento da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP, Ni rc : 52 20204550-4 , foi detendo c arquivado na Junia Comercial do Estado de

Cioiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/e informo: N" do protocolo 17 /21 1877-8 c o código de segurança pB9Cp. Eslacóphi foi

autenticada d ig i ta lmenlc c assinada cm 19/04/2017 09:48:17 por P;RIÍÍI Nunes Lobo - Secretária Geral.
Pík' 5 <ic 23
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Considerando as mudanças ocorridas através deste instrumento, o Contrato Social

fica consolidado na forma abaixo, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas e

condições abaixo, revogando-se as disposições contrárias ou conflitantes.

1 - Da denominação social:

Cláusula ie

II - Da sede

Cláusula 29

A sociedade constituída gira sob a denominação social de TRON

INFORMÁTICA LTDA - EPP, e com o nome fantasia de TRON

INFORMÁTICA.

A sociedade tem sua sede social no seguinte endereço: Avenida Arumã^j,^^^

n2 382, térreo. Quadra 176, Lote 09, Parque Amazónia, Goiânia - GÒ,]....~

CEP 74. 840-060.

Cláusula 3? A sociedade possui a f i l ial de n^ 01, situada á Avenida Brasil, n^ l.l205"*t*Ç

Salas 04 e 05, Quadra 20, Lotes 01;02;03;20, Cidade Jardim, Município dê,

Anápolis - GO - CEP: 75.080-240, com o Ramo de Prestação de Serviço*1

de Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços

de hospedagem na Internet; Suporte Técnico, Manutenção e outros

serviços em tecnologia da informação; Desenvolvimento e licenciamento

de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e

licenciamento de programas de computador não customizáveis, com o

título do estabelecimento sendo "TRON INFORMÁTICA", que1 serve

apenas para distinguir á sociedade, para a qual foi destacada uma parcela

do Capital Social na Ordem de R$.5.000,0 - (Cinco Mil Reais), divididos em

5.000 - (Cinco Mil), quotas de Capitai de R$.1,00 - (Um Real), cada uma,"

com inicio de suas atividades deu-se em 01 de Outubro de 2.014.

Ill - Do objetivo social:

Certifico que este documento da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - LI1P, Nirc: 52 202U4550-4 , foi defendo e arquivado na Junla Comercial du listado de

Goiás. Para validar eslc documento, acc.s^c http://www.juceg.go.gov.brt e informe: N" do protocolo 17/211S77-H c u código de seyuntnca pB9Cp. I-.stu cópia foi

autenticada digitalmenie e assinada em J/04/2017 09:48:17 por Pauki Nunes l.oho - Secretaria Geral.
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1. Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serv iços

de hospedagem na internet;

2. Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da

informação;

3. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador

customizáveis;

4. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não

customizáveis.

Cláusula 4? A sociedade terá como finalidade precipua as atividado abaixo

discriminadas:

Cláusula 5- A sociedade poderá exercer suas atividades em dependências próprias ou

de terceiros de acordo com sua conveniência profissional. •

. ."
Cláusula 6- A sociedade poderá contratar os profissionais que se fizerem necessários,...!

para o cumprimento de seu objetivo social e de suas metas profissionais*

com vistas a correta prestação de seus serviços. *.

Parágrafo único Poderão ser contratados profissionais vinculados a outras sociedades,

órgãos, de caráter público ou privados, desde que não impedidos

legalmente de exercer seu mister para a sociedade ora constituída, bem

como de cooperativas de trabalho, instituições especializadas no país ou

no exterior.

Cláusula 7$ O objetivo social somente- será modificado mediante aprovação d;r

maioria dos sócios, que deverão representar obrigatoriamente 51%

(Cinquenta e um por cento) do capital social integralizado.
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§ 23

Esta modificação somente ocorrerá em Assembleia Geral Ordinária de
Sócios Cotistas legalmente convocada nos termos deste Contrato.

A modificação do objetivo social deverá ser especificada no edital de

convocação dos sócios, bem como as alterações a serem deliberadas
pelos mesmos.

IV - Do Início \j.i atividade e prazo de duração:

Cláusula 8? O início das atividades sociais da empresa deu-se no dia 01 de dezembro
de 2003.

Cláusula 95

V - Do capital social:

C/GU5U/0 10'-'

O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Entretanto, por
decisão dos sócios, sempre peta maioria das cotas do capital social

integralizado, e obedecendo a legislação pertinente, bem como os-

termos e condições dispostos neste instrumento, poderá ser extinta a

qualquer tempo. *

SÓCIA

RWR TECNOLOGIA - EIRELI - ME

CBB TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO - EIRELI - ME

TOTAL

COTAS

25.000

25.000

PARTICIPAÇÃO

(RS)

25.000,00

25.000,00

50.000 50.000,00
1

%

50

50

100

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por "

50.000 (cinquenta mil) cotas no valor de RS 1,00 (Hum real) cada,

subscritas G integra li zad as pelos sócios, cuja distribuição e
proporcionalidade é o objeto do quadro a seguir:
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Cláusula

Cláusula 12?

Cláusula 13?

n

VL

•
As cotas subscritas estão totalmente integralizadas em moeda corrente
do país.

A responsabilidade dos sócios componente é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralizaçao
do capital social, conforme disposto no art 1.052 do Código Civil.

As cotas sociais são indivisíveis e intransferíveis a terceiros sem
consentimento expresso e formal de todos os sócios, manifestado em
contrato modificativo deste, o que implica em renúncia tácita ao direito
de preferência descrito na Cláusula trigésima quinta.

VI - Da administração da sociedade:

Cláusula 14"

Clausulo

Parágrafo único

Cláusula 169

A administração c a representação da sociedade competirá a administradores
não sócios da empresa escolhidos pelos sócios conforme faculta o art . *,
1.061 do Código Civil.

A administração da sociedade por deliberação unânime dos sócios, será ',
exercida pelo período de 04 (quatro) anos pelos senhores Sr. REILLY "
WASSYL RANGEL e CARLA DE BRITO BELOHUBY, acima qualificados, que ..
assinarão CON J UNTAM ENTE todos os atos e fatos administrativos e
financeiros, representando a pessoa jurídica ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, nas relações internas e com terceiros. (Lei n? 12.375 de
30/12/2010)

O uso da firma será feita pelos não sócios administradores exclusivamente
para negócios da própria sociedade.

Os administradores poderão retirar mensalmente a título de "pró labore
um valor a ser fixado, sempre no mês de janeiro de cada ano, observando-
se os parâmetros da legislação especifica.

Certifico que este documento da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP, N ire: 52 20204550-4 , ibi delerulo c arquivado na Junta Comercial do Estado de
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Cláusula 17'-'

Cláusula

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão

impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

É facultado aos administradores indicar para contratação pessoa na área

de administração ou profissional que demonstre ter notável capacidade e

de reconhecido saber no ramo empresarial para gerenciar a pessoa

jurídica. Ressalva-se que a representação da sociedade será sempre

exercida pelo sócio administrador.

As despesas oriundas da contratação aludida no "caput" da Cláusula

serão suportadas pela sociedade. •

§2? A contratação do administrador profissional para a sociedade deverá ser,
*

aprovada pelos sócios em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária"

de Cotistas por maioria dos sócios detentores do capital social da*

empresa. O voto para aprovar ou não o profissional a ser contratado será

proporcional à participação no capital social da pessoa jurídica.

VII - Das Assembleias Gerais dos Sócios Cotistas:

Cláusula

Parágrafo l -

Os sócios se reunirão em Assembleia Geral Ordinária no último dia útil do

mês de março de cada ano para apreciação do Balanço Patrimonial e

para apreciação das contas dos administradores.

Os sócios poderão reunir-se ainda em Assembleia Geral Extraordinária,
k-~ ;̂

sempre que houver necessidade e mediante convocação regular, para

deliberação de quaisquer assuntos relativos a sociedade, exceto aqueles * -—j

privativos da Assembleia Geral Ordinária, descritos neste instrumento.

Certifico que este documento da empresa TRON INFORMÁTICA LIDA - l-1'!1. N'iro: 52 20204550-4 . Ibi defendo c an.]iii\ado na Junta Comercial do L-.swdo de
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Parágrafo 2$

Cláusula 209

Cláusula 21'-1

Para todos os fins do presente instrumento a expressão "maioria" deve

ser entendida como a detentora de 51% (Cinquenta e um por cento) ou

mais do capital social integralizado.

A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada pelos sócios que

representem a maioria das cotas do capi ta l social da pessoa jurídica, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, através de comunicação escrita

entregue a cada sócio ou edital publicado em jornal local de grande

circulação, com a descrição do pauta da reunião.

A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será instalada com a

presença mínima de sócios que representem a maioria do capital social

da pessoa jurídica,

<£>

Cláusula 22?

Clausulo 23?

Para o efeito de estabelecimento de quorum e deliberação em

Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, fica estipulado pelos sócio

contratantes que cada cota de capital corresponde a 01 (um) voto.

Havendo, portanto, a total idade de 50.000 (cinquenta mil votos),

distribuídos entre os sócios segundo a quantidade de cotas de cada um.

Todas as del iberações da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária'.;

deverão ser tomadas por um quorum mínimo correspondente à 51%

(Cinquenta e um por cento) do capital social integralizado, sendo inválida

qualquer deliberação aprovada por quorum inferior. Ressalvam-se as

disposições específ icas sobre a extinção da sociedade contidas na

Cláusula 452.

VIII - Dos direitos e obrigações dos sócios:

Cláusula 24? Os sócios não poderão ser substituídos no exercício de suas funções e^^x _

nem investido ern qualquer função, sem a concordância dos sócios

detentores da maioria do capital social, expressa formalmente em

alteração deste instrumento.
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Cláusula 25?

Cláusula 26?

Cláusula 273

Cláusula 282

A cessão total ou parcial de cota terá eficácia quanto à sociedade se
operada através de modificação do contrato social, com o consentimento
dos sócios, ou através do instrumento apropriado para tal finalidade, _.—{,

desde que respeitados os preceitos contidos neste contrato.

Os sócios são obrigados, na forma, prazo e condições previstos em

Assembleia ao pagamento de contribuições, integralizaçao do capital
social.

As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato e

somente terminam com a liquidação da sociedade, quando então se
extinguem por completo as responsabilidades advindos desta.

Os sócios se comprometem a respeitar o presente contrato na forma em

que foi redigido, em todos os seus termos e condições, obrigando-se por .

si próprio e por seus sucessores ao fiel cumprimento das mesmas \$~~~
"C""̂ "

IX - Das vedações contratuais:

Cláusula 29?

Cláusula 30?

Cláusula 31?

Cláusula 32'-1

É expressamente vedado o uso da denominação social em negócios
estranhos ao objetivo social.

O sócio que utilizar o nome da sociedade nas condições proibidas,

responderá social, civil e crirninalmente perante o outro. A pessoa

jurídica nada responderá pela eficácia dos atos praticados nessas

circunstâncias.

Fora do objetivo social, os sócios, em nome da sociedade, não poderão
conceder avais, f iança ou outras garant ias fiduciárias que se lhes possam

assemelhar em proveito próprio ou de terceiro.

Fica estabelecido que as cotas sociais da pessoa jurídica são totalmente

impenhoráveis por dívidas pessoais dos sócios ou da própria sociedade,
sejam elas de qualquer origem.
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XI

Z")
•

v
Parágrafo único: Esta estipulação contratual não poderá ser alterada sem a aprovação

formal da unanimidade dos sócios componentes da sociedade, reunidos

em Assembleia Geral Extraordinária para tal finalidade, através de ,̂—£

convocação realizada por edital no prazo de 30 (trinta) dias.

X - Da admissão de novos sócios:

Cláusula 33g Será possível o ingresso de novos sócios, obedecendo-se os critérios

estipulados neste instrumento part icular de contrato, com observancia(\"X
"̂"•O*

dos seguintes casos.

a) Aquisição de cotas feita diretamente dos sócios ou da sociedade no

caso de não ter sido exercido o direito de preferência;

b) Sucessão hereditária; ^ r5k

c) Aumento do capital social, com ocorrência de disponibilidade de cotas*...

sociais para venda a terceiros não sócios, desde que tenha havido*"*
»

desistência do direito de preferência na aquisição de cotas por parte..».

dos sócios e da sociedade, com anuência de todos os sócios"

componentes da pessoa jurídica.

d) Recomendação, unânime, dos membros da sociedade e aprovação de,

no mínimo, 51% (Cinquenta e um por cento) dos sócios detentores do

Capi ta l Social votante.

e) Convocação de Assembleia Extraordinária exclusivamente para

aprovação ou não da admissão de novo(s) sócio(s), at ravés de

convocação realizada por edital no prazo de 30 (trinta) dias

XI - Do afastamento, retirada de sócios:

Cláusula 34$ No caso de retirada por exclusão, óbito ou sucessão hereditária, bem <£ '
como no caso de dissolução da sociedade serão aplicáveis as disposições V
contidas abaixo:
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§2?

§ 3?

§40

Cláusula

:

Os direitos e obrigações relativos ao sócio retirante serão estabelecidos

em balanço especial de apuração de haveres mediante aval iação do

património à data da retirada, deduzindo-se do total apurado o passivo

vencido e vincando. Ressalva-se a possibilidade de acordo amigável entre

os sócios (remanescentes e retirante), com a dispensa do levantamento

contábil retro mencionado.

Os direitos assim apurados oriundos da cota social, se houverem, serão

pagos em 12 (doze) parcelas mensais, de igual valor, corrigidas pelo

índice oficial que represente a média da inflação existente à época e que

seja aplicável ao caso. Pactua-se neste instrumento que o índice a ser

utilizado será de preferência o mesmo empregado para a correção do

património.

Será inserida no total apurado uma taxa de juros de 6,0% (seis por cento)

ao ano.

O pagamento da primeira parcela ocorrerá 90 (noventa) dias após a

aprovação do balanço especial da sociedade ou acordo amigável entre os,.,t

sócios (citado no § 2°), que deverá ser aprovada por todos os sócios*
* t

remanescentes, bem como pelo sócio retirante ou por seu representante *.,;

legal.

Caso haja interesse de alienação das cotas sociais, será exercido o direito

de preferência na aquisição das mesmas pelos sócios remanescentes na

seguinte ordem:

a) Os sócios remanescentes respeitando a ordem de preferência

daqueles que detêm o maior percentual do capital social

integralizado.

b) A sociedade se houve?r fundos disponíveis para tanto e desde que
haja previsão ern balaço anual.
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Parágrafo único:

Cláusula 36-

Cláusuía 37$

Cláusula

Clausula 39?

Cláusula 40?

Clausulo 41?

c) Terceiro não sócio, desde que observado o disposto na Cláusula

trigésima 323 deste instrumento contratual.

O diryito de preferência deverá ser exercitado no prazo máximo de 10

(dez) dias contados a partir a notificação para tal finalidade, que se dará

com o encerramento da apuração e aprovação de haveres. O prazo para

a aquisição pelo(s) demais sócio(s) correrá subsequentemente e será de

05 idnco) dias.

^A forma de aquisição entre o sócio retirante e os demais sempre ^

observará a ordem de preferência a sociedade, será aquela prevista na X^Nv"

Cláusula 32?.

A sociedade pode ainda adquirir parte das cotas sociais pertencentes ao

sócio retirante, deixando o restante para ser adquirido pelo(s) socio(s) /—

remanescente(s). ^>S»̂

A forma de aquisição pelo(s) sócio(s) remanescente(s) obsei vara o cnreito

de preferência na obtenção das cotas sociais, conforme descrito na"

Cláusula 32<-'.

Respeitada a preferência para compra acima assegurada ao(s) socio(s)

remanescente (s) tí havendo igualdade de condições entre os

pretendentes para aquisição das cotas, o critério empregado para

t?ft;tiv3r o negócio serei, por livre acordo das partes ora contratantes, o

sor te io entre estes pretendentes, devendo o pagamento da iomr.huic.ao

ou d integral izaçao da cota ser feita no prazo de 30 (tr inta) dias cor.íados

da notif icação para tal finalidade.

O pagamento devido ao sócio retirante será feito através de recursos

próprios do adquiiente, na forma e prazo estipulado anteriormente

A aquisição de cotas sociais que venha, eventualmente, ser feita por jf

terceiros, não assegurará a este o direito ao -exerc íc io de atividadus

profissionais no âmbito da sociedade.
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' II í,' —H*2— \I - Do óbito de sócio(s):

Cláusula 42B

§19

Na hipótese de óbito de qualquer dos sócios serão aplicáveis às

disposições da cláusula anterior, no caso de venda das cotas, em relação

ao espólio, até a conclusão do inventário ou em relação aos sucessores

após o término do mesmo. Será sempre observado os critérios

estabelecidos anteriormente no que tange ã apuração do valor das cotas

sociais através de apuração de haveres e forma de pagamento.

Até a conclusão do inventário, o espólio será representado perante a

sociedade pelo administrador natural ou pelo inventariante, conforme
disposto no ai. 991, do Código de Processo Civil.

Após o óbito, não poderão os sucessores dispor (alugar, vender) de

móveis e imóveis dos quais o "de cujus" era o usuário, bem como das

cotas sociais e os direitos a elas inerentes, antes do término do processo.^
sucessório.

XIII - Da separação judicial e divórcio de sócio(s):

Cláusula 43? No caso de Separação judicial ou Divorcio de qualquer dos sócios, e,'
sendo as cotas partilhadas com o cônjuge, aplicar-se-ao as disposições "r\

contidas na Cláusula trigésima terceira e seus parágrafos para a hipótese
de venda.

Parágrafo único- Por convenção expressa e aceita por todos os sócios contratantes, fica
estabelecido que em caso de partilha advinda da eventualidade descrita

no "caput" desta Cláusula, o sócio deverá preferir a totalidade das cotas

sociais da sociedade a qualquer outro bem da meação, em respeito ao
princípio affectio societatis existente entre as partes ora contratantes.

XIV - Da venda de cotas do capital para terceiro(s) não sócio(s}:
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Cláusula 44? Caso qualquer um dos sócios pretenda alienar a totalidade ou parte de

suas cotas sociais para terceiro(s) não sócio(s), serão aplicadas as

disposições contidas no item X retro, principalmente no que refere ao

direito de preferência, com anuência dos componentes do quadro

societário, bem como o preço será o da melhor oferta, tornando-se por

base o levantamento realizado em balanço especial conforme disposto

na Cláusula trigésima terceira e seus parágrafos

XV ~ Das sanções e indenizações por ato do(s) sócio(s):

Cláusula 45? No caso de sócio que deixar de comparecer no capi ta l social com as cotas
•<\ contingentes que se obrigar, no prazo e pela forma estipulada í rv

contratualmente no prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao da notif icação ^V

para tal providência, responderá, perante a sociedade, por danos

emergentes de sua mora.

§19 Caso o sócio não integralize o capital ou pague as contribuições
em Assembleia Geral de Cot istas e verif icando sua mora, os sócios*-
remanescentes poderão preferir, à indenização, a exclusão do sócio*"
remisso, ou reduzir-lhe a cota no montante já realizado, aplicando-se o;"
disposto no art. 1.031 do Código Civil.

*

Havendo necessidade de suprir a cota não integralizada pelo sócio
remisso para que não se opere a redução do capital social qualquer dos
sócios, respeitada a ordem de preferência, poderá fazé-lo, pagando a
contribuição ou fazendo a integral izaçao do capital no prazo de 30
(trinta) dias contados da sua notif icação para tal finalidade, conforme
disposto no § l? do art. 1.031 do Código Civil.

XVI - Da dissolução da sociedade:

Cláusula 46? A sociedade será dissolvida de pleno direito mediante deliberação
unânime dos sócios em Assembleia Extraordinária específica para este
fim, convocada no prazo legal, sendo que deve ser a única deliberação a
constar da pauta, nos termos do inciso II, do art. 1.033 do Código Civil.

Certifico que este documento da empresa IKON INFORMÁTICA L.TDA - CPI'. N i . c : 52 20204550-4 , foi defendo e arquivado na Junta Comercial do Estado de

(Jóias. Para validar esto documento, acc^se http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 17/211877-H c o código de segurança pU'X'p. Esta cópia toi

autenticada d ig i t i i lmen tc c assinada em 19/04/2017 09:48:17 pnr P i iu l a Nunes Lobo - Secretária Geral.
Pau l 7 de 2.1
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§29

§2?

§3?

Clausula 475

E expressamente vedado deliberar nesta assembleia quaisquer outros'
assuntos que não seja a dissolução da sociedade.

Decidida a dissolução consensual da sociedade, será escolhido dentre os
sócios um liquidante, havendo preferência pelo administrador ou pelo

sócio que detiver a maior quantidade de cotas sociais, que adotará as

providências necessárias à rea l ização do ativo e do passivo da pessoa
jurídica.

Após o acerto de todas as contas e apurado o resultado final, seráÇ^O
lavrado o distrato social que regerá a forma de distribuição dos bens

remanescentes, na proporção do capital integralizado por cada sócio.

A sociedade não se dissolverá de pleno direito nos casos de óbito,

incapacidade legal, impedimento profissional ou legal de sócio e também

no caso de retirada de sócio. Esta prosseguira na consecução de seu«
objetivo social previsto no item IV do Contrato Social.

Cláusula 48?

Cláusula 49?

Clausulo 50?

A sociedade não se dissolverá ainda que permaneça apenas um dos •

sócios, em atenção ao princípio da preservação da sociedade e da;

utilidade social. Tal fato não implicará na extinção da sociedade, sendo."
•

lícito ao sócio remanescente a faculdade de aguardar a aquisição das

cotas sociais por terceiros, desde que estes cumpram os requisitos deste

Contrato Social,

A sociedade será dissolvida judicialmente, quando anulada sua

constituição, em ação proposta por qualquer dos sócios e no caso de
falência, na forma prevista por lei específica,

A sociedade poderá ser dissolvida ainda, nos termos da Lei n.2 10.406 de

10 de janeiro de 2002, ou pela forma prevista na legislação aplicável,
desde que não conflite com as disposições deste instrumento contratual.

XVII - Do encerramento do exercício social:

Certifico que este documento da emprega TRON INFORMÁTICA LTDA - tPl'. Niiv: 52 20204551M . foi deferido e arquivado nu Junla Comercial do Estudo du

Goiás. Para validar eslc documento, accssc htip://www.juccg.go.gov.biv c informe N" do protocolo 17/21 18??-8 c o código de segurança plWp. l.sla cópia foi

;m:cnticada digitaliiienie c assinada cm 14/04/2017 09:48:17 por Paula Nunes Lobo - Secrct;iii;i durai
Pau 18 de 23



Cláusula

§19

•
Ao final de cada exercício social será levantado balanço contébil da ^
gestão anual. Fica adotado, por convenção dos sócios, o regime da f—<~"\a coincidente do exercício social com o ano civil.

Anualmente poderá será feita uma auditoria nas contas da pessoa

jurídica por auditores independentes, cuja contratação será objeto de

deliberação de Assembleia Extraordinária de Sócios Cotistas. O relatório

desta auditoria será apresentado concomitante com a prestação de
contas dos administradores.

Caso qualquer dos sócios discorde da não realização de auditoria, poderá

fazê-lo por conta própria assumindo as despesas inerentes a contratação
de empresa de auditoria.

XVIII - Da apuração e distribuição de resultados:

Cláusula 52?

Parágrafo único.

Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos •

sócios, na exata proporção do capital efetivamente integralizado por
cada um.

A critério da unanimidade/totalidade dos sócios e no atendimento aos.'
interesses da própria sociedade, o lotai ou parte dos lucros poderão scr
destínados à formação de reservas de lucros, no critério da legislação em
vigor, ou. então, permanecer em lucros acumulados para fui ura deslmacão.

XIX - Dos casos omissos:

Cláusula 53^

XX - Do foro:

Cláusula 543

Os casos omissos no presente contrato serão discutidos e solucionados

pelos sócios de comum acordo e na forma do art. 1.053 da Lei n.? 10.406

de 10 de janeiro de 2002, alérn de outras disposições legais que lhe
forem aplicáveis pela legislação civil e comercial em vigor.

Fica eleito o foro da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, como
o competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
instrumento.

Certifico que csic documento cl;i emprc.>. TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP, Mire: 52 20204550-4 , foi deferido c arquivado na Jimla Comercial do Estado de

Goiás. Píira validar eslu documento, acesse http://www.juceg.go.gOv.br/ e informe. N" do protocolo 17/2! 1877-8 c o código do segurança plWCp. bsla cópia foi

autenticada digilalinente e assinada cm 19'()4.'20I7 09-:48i17 por Píiula Nunes Loba - Secretária (ienil.
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XXI - Da declaração

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que nõo estão impedidos de

exercerem a administração do sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação

criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, Q pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçõo, peito

ou suborno, concussão, peculato; ou contra o economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa do concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,

ou a propriedade.

E, estando assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento

em via única, identificada e rubricada, na presença de 02 (duas) testemunhas perfeitamente

identificadas, constituindo ato jurídico perfeito e representando o livre exercício da vontade

dos contratantes.

Goiânia, 20 de Março de P01 7.

RWR TECNOLOGIA EIKELt - ME

Neste ato representada por seu

titular Sr. Reilly Wassyl Rangel

acima qualificado.

CBB TECNOLOGIA DA INFORMAÇAcr^Elfifí^l - M£

Neste ato representado por sua titular Sr?.

Carla de Brito Belohuby, acima qualificado.

Carla de Brito Belohuby

C.P.F n? 418.557.281-68

Leonardo Belohuby Rangel

C.P.F n? 040.647.231.98

Neste ato assistido por seu Pai Sr.

REILLY WASSYL RANGEL, acima qualificado.

(b&A
Leonardo Belohuby Rangel

C. P. í n? 040. 647. 231. 98
Neste ato assistido por sua mãe Srg.

CARLA DE BRITO BELOHUBY, acima qualificada

Certifico que csic dueumenio d;i empresa "l RON INFORMÁTICA LTDA - EPP, Niro: 52 2020455U-4 . Io i delcmlo c arquivado na Jimla Comercial do Estudo de

Goiás. Para validar este documento, ucusse litlp:,'.'w\vw.juceg.go.gov.lir.' c informe: N" do pmioeolo 17 ,21 1K77-S u o código tlc ^eyura»vii pIl^Cp. l-.sta cópia !bi

auieiitiuada digilulincnie c assinada em I9/04'2(H7 09:48.17 por 1'auln Nunes l.nhu - Sccivliina (ieial.
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'

Certifico que cslc documento da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - CPP, Nire: 52 20204550-4 , Ibi delcrido e arquivado nu Junta Comcrual do Eslado de

Goiás. Para validar csiu documento, acessc http://www.juccg.go.gov.br/ e informe: N'\io pnHocolo I7 /2 I IH77-K e o códigu de M/yuranea ]'H1K p l.M;t cópitl Un

aulciititada digiialmente e assinada cm l 'J .'04 '20 1 "7 OM 4S; I7 por 1'auki Nunes l oho - Secretaria tieral.
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Leonardo Belohuby 'Ranger

C.P.F ns 040.647.231.98

Assinatura pé lb firma:

TTÍOtt INFORMÁTICA LTDA - EPP
RWR TECNOLOGIA - EIRELI - ME

Wossyl Rangel
Administrador

TICA LTDA -
CBB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI - ME

Cario de Brito Belohuby
Administradora

Testemunhas:

CPF: 117.747621-53

~CJ'.: 510.232 5SP/GO

\CPF 364.396.229-00
C,/.. 602.679-1 S5P/GO

Mário José de Moura Júnior

OAB/GO n^ 12.915

"M Aí F UCTtCM* w t y PT

.

CERTIFICO O REGISI MO EM
SOB O NÚMERO.
PíOlOCO!o:
Eraprona:52 2 OSOíbbO í
TRON INFORMÁTICA LfUA - EPP

SrCRETAHIA-CERAi, - PAUUk

JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DE GOlAS

Certifico que este documciito da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP, Nirc: 52 2(1204550-4 . ibi deferido c arquivado na Junia Comercial do Bslado de

Goiás. Para validar esie documento, acesse hltp://www.jugcg.go.gov.br/ c informe; N" do prolocolo 17/21 1877-S c o código de segurança pl)9Cp. Esta cópia foi

iiulciiticada digitalmcmc c assinada em 19/04/2017 09:4S:I7 por 1'auhi Nunes Lobo - Scurciária Geral.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil \
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

S - - .

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

Nome; TRON INFORMÁTICA LTDA
CNPJ; 06.006.848/0001-04

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

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 - }

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'c'1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nS 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:55'26 do dia 01/03/2017 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 28/08/2017,
Código de controle da certidão: 23D5.B179.C28A.F62D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRON INFORMÁTICA LTDA

{MATRIZ E F I L I A I S ) C N P J : 0 6 . 0 0 6 . 8 4 8 / 0 0 0 1 - 0 4
Certidão n ° : 127708576/2017

Expedição: 20/04/2017, às 09:21:50
Validade: 16/10/2017 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e T R O N I N F O R M Á T I C A L T D A
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n°

0 6 . 0 0 6 . 8 4 8 / 0 0 0 1 - 0 4 , NÃO CONSTA do Banco Nac iona l de Devedores
Trabalhis tas .
Certidão emitida com base no ar t . 6 4 2 - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert idão são de responsabi l idade dos
Tr ibuna i s do Traba lho e es tão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
an ter iores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A ace i tação desta cer t idão condic iona-se à ve r i f i cação de sua
au ten t i c idade no por ta l do Tribunal Superior do Traba lho na
In te rne t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r } .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: O6006848/oooi-04
Razão Social: TRON INFORMÁTICA LTDA
Nome Fantasia:TRON INFORMÁTICA
Endereço: AV ARUMA 382 TÉRREO QD i?e LT 09 / PARQUE

AMAZÓNIA / GOIÂNIA / GO / 74840-060

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

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

Validade: 08/05/2017 a 06/06/2017

Certificação Número: 2017050816353183780452

Informação obtida em 24/05/2017, às 09:53:08.

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/Hinpresa/Crt7Crt7FgeCFSInipriinirPapel. asp?VARPes... 24/05/2017



SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS -«INREM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

NOME EMPRESARIAL T^ÍON INFORMÁTICA UTDA - E PP

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

• ia P.<^

•
NIRE (Sede)

52 20204550-4

CNPJ

06.006.848Í0001-04

DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

20/1 1/2003

DATA DE INICIO DE
ATIVIDADE

01/12/2003

ENDEREÇO AVENIDA ARUMA

NÚMERO 382_ _ COMPl.FMENTQ TÉRREO QD.176. LOTE 09

MUNICÍPIO GOIÂNIA

BAIRRO PARQUE AMAZÓNIA

ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÓMICA

•

TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET:
SUPORTE TÉCNICO. MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO F LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVÊ1S;
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZ_AyEIS;,_

CAPITAL RS 50.000.00

CINQUENTA MlL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porto

CAPITAL INTEGRALIZADO RS 50 000.00

CINQUENTA MIL REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME /CPF ou CNPJ

RWR TECNOLOGIA - ÊIRELI - ME
24.151.124/0001-36

CÍ3B TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ÊIRELI - ME
24079.453/0001-13
REILLYWASSYL RANGEL
361.268.021-B7

CARIA DE QRITO BELOHUBY
418.557281-68
CARLA DF BRITO BFl OHUOY
418557 281-68
REILL.Y WASSYL RANGEL
361,288.021.87

PARTICIPAÇÃO (R$)

25.000,00

25 000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

VÍNCULO

SÓCIO

SÓCIO

REPRESENTANTE

Ki HKESENTANTE

MÃF/REPRESENTANTE

PAI/REPRESENTANTE

ADMNISTRADOR

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador

TÉRMINO DO MANDATO

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

20/03/2021

20/03/2021

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO /TÉRMINO DO MANDATO

NOME

GELSON GARCIA OZORIO

REILl.Y WASSYL RANGEL

CARLA DF BRITO BEI Ol IUBY

CPF TÉRMINO DO MANDATO

364.396 229-0 XXXXXXXXXXXXXX

361 268021-87 XXXXXXXXXXXXXX

418 bb/.2Bl-6fi XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 17/04/2017

ATO ALTERAÇÃO

EVENTO(S)

NUMERO 52172118778

SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO

STATUS XXXXXXXXXXXXXX

continuíi Pagina. 1 / 2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA
co ri (i nua cão

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

\á
NOME EMPRESARIAL TRON INFORMÁTICA LTDA - EPP

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

N IR E (Sede)

52 20204550-4

CNPJ

06.006.848/0001-04

ALTERAÇÃO DE DADOS (FXCFTO NOME EMPRESARIAL)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
- NIRE' 52 90070463-5 CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidado, UF, CEP)

AV BRASIL, 1 120 e SALAS 04 E 05 QD 20 LTS.01 -02-03-20. CIDADE JARDIM, ANÁPOLIS, GO. 75060-240, Brás l

Validade desconhecida
Diflitslly nynad by PAULA MUNES LOBO VELOSOl
Dale 2017 M 25 14'ZO 53 BRT
Rasson ALlunlicaçílu de (.«'1 dão Simplificada
Loi.odon Goiânia - GO
Prolocolo 179970218 Chave de seguiança OyPUZ

Wpléf'"
Nunes Lobo Veloso Rossi

SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida para

FLAVIO PEREIRA DE FRANCA. 83S97123KM

Goiânia, 25 Ue Abril de 2017
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RODOLFO CARLOS
BELOHUBY

IEDA DE BRITO BEI.OHUBÍ
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Cl 058/201 7
De:
Para:
Assunto:

1ETROBUS
• insporte Coletivo S/A

Goiânia, 05 de Junho de
Comissão Permanente de Licitação
Assessoría Jurídica
Inexigibilidade n° 002/17 - Processo n° 2017000537
Contrat. De Empr. P/ gerência/ de Sist. de Folha de
Pagamento e outros.
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Senhor Assessor,

Tratam os autos, de solicitação elaborada pela Gerência de TI, desta

empresa, através da Cl n° 170530^, à Diretoria de Gestão, para que seja avaliada

a contratarão do Sistema "TGC ONZE TRON Gestão Contábil Empresarial"

incluindo o^ módulos "TGC ONZE Folha de Pagamento (FW)", "TGC ONZE Medicina

do Trabalh:) (MW)", "TGC Box (escpoiração fiscal)" e "TGC Ponto Eletrônico (PE)",

por um período de 24 (Vinte e qua.:ro) meses, com pagamento de valor único de

R$ 39.000,00 (Trinta e nove m! reais), referente à Licença de Uso dos

Softtwares, desse Sistema, acre^iido do pagamento mensal de R$ 2.000,00

(Dois mil rvais), referentes à Manutenção do Sistema.

Vieram os Autos a e ia Comissão, para análise e definição da

modalidade de licitação a que se em uadra.

Assim, compulsando oe

documenteção juntada, após a devii

se na contratação por inexigibili

13.303/16, visto tratar-se de Inviab

pontos a só considerar:

a) - Em se realizando

um valor muito superior ao propôs

realizado, Pregão Presencial n° 00

módulos gorou um custo mensal de

b) - Haveria ainda, a \o do sistema na mesma pia

;) - A contratação de

resultados :Je confiabilidade necess,

Autos, verificado o teor da matéria e a

a análise, conclui-se que o processo enquadra-

'ade, com fulcro no art. 30, "Caput" da Lei

•lidade de Competição, haja vista, os seguintes

Tocedimento licitatório, poderia este, alcançar

3 pela TRON, conforme último procediemento

72014), onde a execução de apenas OS(cinco)

^$9.000,00 (Nove mil reais);

ossibilidade de não se obter êxito, quanto a

aforma e mesmo banco de dados;

um novo sistema, poderia não produzir os

"ios, como já demonstrado pelo sistema Tron,
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conforme manifestação da Gerênci; de contabilidade da Metrobus, em anexo aos
' • - • F

autos;

d) - Atualrnente, o sistema utilizado ( Prodata), não atende à todas necessidades da

Metrobus, haja vista que não existe integração da Folha de Pagamento com a

Contabilidade e os programas da folha, ponto, e controle de Medicina do Trabalho

não se comunicam entre si, o que será solucionado com o Sistema Tron;

c-) -- Haveria Geração de economia, haja vista, o Sistema TRON, oferecer os

programas necessários à MetrobL*., por um custo compro vadamente menor,

conforme uroposta da mesma, nos autos;

d-) - Ressalta-se ainda, a manisfesUção da Gerência de Contabilidade, informando

que a Metrobus, usa os módulos da Contabilidade, Património, Elalur e Escrita

Fiscal da Tron Informática, desde 2002, testificando que o sistema sempre atendeu

às necessidades da Empresa, sendo bastante confiávei, em anexo,

Desta forma, entende <=sta Comissão de Licitação, que conforme as

Razões da Escolha do Executante, demonstrado acima, esta Inexigibilidade, é

extremamente vantajosa à Metrobfís, porque além de dinamizar sobremaneira a

operaciona idade dos serviços ncs vários departamentos da Empresa, gera

economia considerável aos cofres chi mesma, haja vista, uma diminuição do valor

pago atua 'Tiente, na ordem de R ; 23. 400,00 (Vinte e três mil e quatrocentos

reais), já r os primeiros 12 (doze) n lises e de R$62.400,00 (Sessenta e dois mil e

quatrocentas reais) por ano, nos nos seguintes, conforme proposta anexa aos

autos, o que confirma como Justificativa de Preço.

Quanto aos Recursc s Orçamentários - A Metrobus Transporte

Coletivo S/ A, uma sociedade de ecu.iomia mista, não conta com qualquer recurso

orçamentáno do Estado, razão peU; qual todas as despesas são suportadas com

receitas próprias, através da Conta ujntábil de receitas n° 4.1.1.01.

Quanto a Fiscalização e Recebimento do objeto - A fiscalização e

execução cia contratação/serviço, '"icarão a cargo do servidor Rodrigo Elias

Teixeira e a Gestão do contrato, .1 cargo do servidor Fausto Rodrigues Valle

Júnior, Gerente de TI, ou quem f :r designado por ele, por instrumento que o

substitua, conforme Artigo art. 40, VII da Lei 13.303/16 c/c 51 da Lei Estadual

17.928/12

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Pati ;ircaN°299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Desta forma, encarr nhamos o presente processo à Assessoria

Jurídica, para que proceda a manife- tacão acerca da inexigibilidade de licitação.

Atenciosamente,

n> oODesViia VcríOlick> oopíe<"Vila Verde
Presidente da CPL

Metrobus TransporteColetivo S/A - Rua Pati-arca N°299 Vila Regina -Goiânia GO. Cep 74.453--6 l O
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CONTRA TO N° 717

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

CCIÍTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO i 'A, COT, sede à Rua Patriarca, n° 299, \/i!a Regina,
nesta capital, i n icrita no CNPJ/MF sob o > 02,392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATAN E( representada pelo P.retor-Presidente MARUUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, j Ditadores das CI's. N« 1.404.934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91,30"'.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA;

:m juste e c'i :ordado •-• presente Conte i o de prestação de serviços, conforma clausulas e
cone ;òes seguintes:

PffUIW í ÍRA - DO AMPARO LEGAL

O oresente cordato vincula-se ao Proce iso n° 201600537, Inexigibilidade de Licitação
n° 002/2037, ,i proposta de preços apn sentada em / _720i_. . e às determinações
da Lei Federal n^; 13.303/2016,. de 30 de jjnho de 2016, na Lei Estadual n° 17.923, de 27 de
dezembro de 20::.2 e Lei tstaduaí 17.257/ .1.

Aplicarn-se alnd;» à presente relação j u dica contratual os c-eceitos de direito público e,
supletivamerte, :>? princípios d a teoria gê .a! dos contratos e disposições de direito privado.

CLAUSULA S hãUMDA - DO OBJETO
A CONTRATADA comptornete-se a presr i" à M^TROBUS, os serviços inerentes ao Sistema
"TGC ONZE - TííON Gestão Contábíl Éni|-i esaríis1" incluindo os módulos "TGC ONZE Folha de
Pagamerto (FW;PI, "TGC ONZE Medicina y Trat-jlho (MW)", "TGC Box Escrituração fiscal)" e
"TGC Ponto Ete ròníco (PE)" e os Móduk i adicionais, TRON CONNECT, OUVIDORIA, PORTAL
DA TRAWSPARÈ JC1A, BUSIwHSS iNTíL.U' !£NCr-, BI: e INTEGRAÇÃO (NFOBUS.

•

E GESTÃO T*0 CONTRATO
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O prazo de vigência do presente instrumento e de 24 (Vinte e quatro) meses, icontados da sua ;
assinatura. l "

\7
O presente Contrato, em atenção ao termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16, sua gestão será
acompanhada pelo servidor, Fausto Rodrigues Valle Júnior, e o Fiscal de-Contrato o
servidor Rodrigo Elias Teixeira, ou quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES
O objeto deste contrato deverá ser prestado de acordo com os itens previstos no processo n°
2017000537 e necessidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Os serviços a s-?rem executados continuamente pelo Sistema "TGC
ONZE - TRON Gestão Contábil Empresarial incluindo os módulos "TGC ONZE Folha de Pagamento
(FW)", "TGC ONZE Medicina do Trabalho (MW)", "TGC Box (escrituração fiscal)" e "TGC Ponto
Eletrônico (PE)" e os Módulos adicionais, TRON CONNECT, OUVIDORIA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,
BUSINESS INTELLIGENCE, BI: e INTEGRAÇÃO INFOBUS.

Parágrafo Segundo - Do quantitativo dos serviços

O quantitativo de serviços será de acordo com as necessidades dos departamentos
inerente aos mesmos;

Parágrafo Terceiro - O recebimento dcs serviços se dará mediante atestado a ser firmado
pelo gestor de contrato, o Gerente de Tl da Metrobus e assinatura do Fiscal do Contrato no
verso da Nota Fiscal.

Parágrafo Quarto - 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 CONTRATANTE E DA CONTRATADA
A CONTRATANTE obriga-se:

Cumprir fielmente o contrato;

Prestar quaisquer esclarecimento que venham a ser formalmente solicitadas pela
CONTRATADA, pertinente ao objett do contrato;

Zelar pelo bom andamento da pt etendida contratação, dirimindo duvidas porventura
existentes;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista em contrato;

Relacionar-se com a CONTRATADA através do servidor designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
verificanco os aspectos quantitati 'os e qualitativos, anotando em registro próprio as
falhas de;ectadas comunicando à ;ONTRATADA as ocorrências de qualquer fato que, a
seu critér o, exijam medidas sanea Joras;

A ação o j omissão, total ou pare ai, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não
fará cessar nem diminuir a :esponsabilidade da CONTRATADA, pelo perfeito
cumprimento das obrigações estipuladas, nem quaisquer danos, inclusive contra
terceiros ou irregularidades consta adas.

A CONTRATADA obriga-se a:

Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no
Instrumento Contratual;

Manter todas as condições de habi cação durante o prazo de vigência do contrato;

• Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos de legislação
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vigente, prestando-os de acordo i;om as especificações e os prazos constantes .neste—-
instrumento contratual.

•

Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alceados na execução c
serviços, arcando com todos os custos, salários, refeição, verbas legais, trabalhistas,
fundiárias ou de qualquer natureza nos termos da legislação vigente.

Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto do contrato quanto à
necessidade de acatar orientações do representante da CONTRATANTE.

Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário
ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das
medidas cabíveis;

• E vedado, à CONTRATA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

Disponibilizar integralmente e imediatamente o objeto, bem efetuar o treinamento e dar
a devida manutenção conforme descrito na proposta.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA prestará o serviço de acordo com a Ordem de Serviço discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$ ( ), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, com a apresentação da
documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo
Fiscal do Contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
Expedida a Ordem de Serviço a CONTRATADA providenciará a execução e entrega do mesmo,
e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser
minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em 30 (trinta) dias, com a
apresentação da documentação pertinei te e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),
atestada pelo titular da Gerência de TL

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 Eleírônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do serviço e consignar os números do(aj;

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

• H) Contrato Administrativo;

• ///J Procedimento Licitatório;

• iv) Ordem de Serviço respectiva, além de estar acompanhada de:

0 a) Cópia da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE, relativamente a
Prestação de Serviço;

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

Parágrafo Quarto - A regularidade f-scal da CONTRATADA poderá ser substituída por

3/8
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Certificado de Registro Cadastral, em sil ,iação "REGULAR", perante o Cadastro Unifi,cadtr-de
Fornecedores do Estado • CADFOR, ac ministrado pela Secretaria da Fazenda de1, Gí
verificada a compatibilidade da atividade na empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em
desacordo com o disposto no Contrato. Se após o recebimento provisório constatar que o
serviço foi executado em desacordo co:n 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 Sexto - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a fati rã, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

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

Parágrafo Oitavo - 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 OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

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

CLAUSULA NC NA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das
práticas previstas nos arts. 82, 83 e 84 t ;i Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016, na
Lei Estadual n° 17.928, de 27 de dezemb;o de 2012 ou em dispositivos de normas que vierem
a substituí-los.

Parágrafo Prirreiro - A CONTRATADA qi e incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-
se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 82 a 8- da Lei Federal n° 13.303/16; e Lei Estadual n°
17.928/12, sem prejuízo das sanções per.ais cabíveis, descrita nos art. 89 a 99 da Lei Federal
8.666/93.

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

Parágrafo Ter:eiro Quando neces: jirias, as provas serão produzidas em audiência
previamente designada para este fim.

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

Tabela 1:
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GRAU

01

02

03
04

05

06

COF 3ESPONDENCIA

2 % sobre t valor mensal do contrato
4 % sobre < valor mensal do contrato
6 % sobre í. valor mensal do contrato
7 % sobre c valor mensal do contrato
8 % sobre c valor mensal do contrato
10 % sobre .1 valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dor, itens do Edital, Termo de Referência e
de seus Anexos, não previstos ru-<;ta tabela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a executar serviçc ou fornecer produtos mediante as
orientações da CONTRATANTE, p^r ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução
dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado :jue se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades, |;or funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o
coordenador, conforme previsto r.o Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos. itens do Edital, Termo de Referência e
seus Anexos, não previstos nt-íita tabela de multa, em reincidência
formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando
exigido em lei ou convenção, :>s seus empregados e de não impor
penalidades àqueles que se nega -sm a usá-los, por ocorrência.
Permitir a presença de empregí :lo sem crachá ou uniforme, com traje
sujo, manchado ou mau apreserv.ndo, 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 lê empi egar, na execi d o Mós serviços, pessoal logalrnentr
contratado nos termos da leqisla .30 vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qua ificação para executar os serviços
contratados ou fornecer pró lutos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo 01 em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da C' 'NTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo rtotivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços ou fornecimentos cor :ratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento :Je 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 poss;bilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, 'esão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidône3 ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represerte 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 i :c.)

GRAU

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

6

b

6
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Parágrafo Quinto - A CONTRATADA fie; "á sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre ;ó';"
valor do contrato ou Nota Fiscal, no casi de descumprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua
convocação, ou de prestar a garantic contratual, nos prazos estipulados no presente
Instrumento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) praticar ilícilo visando frustrar os < ojetivos 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 rescisê: do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
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\, da Lei n° 8.666/93, sem que h ajo: culpa da CONTRATADA, será esta ress-a-rcida dos

prejuízos regularmente comprovados qu> houver sofrido, tendo ainda direito a pagaj£er>trójí;
devidos pela execução do contrato até a c :<ta da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA A TERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da
Lei Federal n° 13.303/16, sempre por me .:» de termos aditivos.

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

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições (arts. 77 a 80, Lei 8.666/93):

a) por determinação unilateral e esc-;ta da Administração, com 30 (trinta) dias de
antecedência, nos casos enumerados nos ;ncisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei Federal
n° 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos XII
a XVII, quando não haja culpa, sem embargo da imposição das penalidades que se
demonstram cabíveis em processo administrativo regular;

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

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

Parágrafo Quarto - A inexecução tote ou parcial do contrato enseja a rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas r. n lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Sena admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de
categoria profissional ou insumos, vis. ndo à sua adequação aos preços de mercado,
observados o interregno mínimo de l ! ..m) ano, após a apresentação da proposta ou do
orçamento a que ela se referir, conforrr • definido no Edital, e a demonstração analítica da
variação dos componentes dos custos do untrato, devidamente justificada.

Parágrafo Primeiro - A data do ac jrdo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente que estipular o salário viger :e à época da apresentação da nova proposta pela
CONTRATADA será adotada para fins de r ipactuação, sendo vedada a inclusão de antecipações
e de benefícios não previstos originariame ite.

Parágrafo Segundo - A repactuação se á precedida de demonstração analítica do aumento
dos custos, de acordo com a Planilha de C .istos e Formação de Preços.

Parágrafo Terceiro - Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a vigência do
contrato, a CONTRATADA deverá pleitear ;i repactuação dos preços anteriormente à efetivação
da prorrogação contratual, sob pena de, ião o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão
do seu direito, caso ultrapasse a anualida 2, o índice para o reajuste contratual será INPC.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial c,;) objeto contratado.
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CLAUSULA DEC MA TERCEIRA - DO FORO
\ -

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

E assim, por estiarem justas e contratai ias, as partes assinam o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um :;ó efeito, na presença de testemunhas.

Goiânia-GO, _ _ de de 2017,

CONTRATANTE:

MARL: js BRAGA MACHADO
.)iretor-Presidente

RICA -ÍDO LUIZ JAYME
D 'etor de Gestão

CONTRATADA:

R ;presentante

Testemunhas:

1 -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:

8/8
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P A R E C E R \\JJj9 72017

Processo r1 : 2017000537
Interessada : Gerência de TI
Assunto : Inexígibilidade n° O' '2/17 - serviço de tecnologia da informática, sistema

TCC ONZE e outro'

Trata-se de resposta à consulta formulada pela Comissão

Permanent de Licitação, através da "I n" 058/2017, de 05.06.2017, sobre a legalidade de

sua manifestação que concluiu pela c iracterização de situação enquadrável na hipótese de

inexigibili^ade de licitação, nos ternr i do art. 30, eaput, da Lei 13.303/16, para contratação

de empres.i especializada na prestaç > de serviços de tecnologia de informação na forma

de licencia aento de software e manir rnção mensal.

Instruen os presentes autos, além da já mencionada

Comunicação interna, os seguinte- documentos: 1) Proposta comercial da TRON

Informática 2) Despacho n(1 147/21 17-DC - Diretoria de Gestão; 3) Manifestação da

Assessoria furídica - Parecer ny 114 11017; 4) Cl da Gerência de Contabilidade; 5) Cl n1'

059/17 da OPL; 6) Cl n° 170605A d- Gerência de Ti; 7) Documentos da emprsa TRON

informática; 8) Cl n9 058/2017 da CPL

Faz a !PL em sua comunicação, afirmação de que a

contrataçãc pretendida, caracteriza-s • em situação enquadrável como inexigibilidade de

licitação, v sto a i nv i ab i l i dade de cor, petição.

Relata c CPL que após análise e verificação da matéria e

documentarão juntada, conclui-se . jue a situação enquadra-se na contratação por

inexigibilidade, com fulcro no ar 30, oiput da Lei 13.303/16, visto tratar-se de

Me -obus Transporte Coletivo S/A - Ru Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
one(62)32307500
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inviabilidade de competição.

Destaca I.MTI suas considerações, que em se realizando

procedimento licitatório, poderia este alcançar um valor muito superior ao proposto pela

TRON Informática, visto que o ú l l .no procedimento realizado (Pregão Presencial n-'

004/2014), redundou em um custo dí manutenção mensal na ordem de R$ 9.000,00 (nove

mil reais) e de apenas 05 (cinco) módulos, número inferior à quantidade de módulos

contidos nt-; proposta e como bem dei1 içado, de maior custo.

Outro f a : . > que corrobora com a inviabilidade de competição,

está contido na possibilidade de não obtenção de êxito na busca de interligação dos vários

departamentos da empresa numa me -ma plataforma e banco de dados, para produzir uma

maior celei .dade, eficiência e confiabilidade de dados, uma vez que apesar desta busca,

ainda hoje a contabilidade funciona com o sistema da TRON Informática e a olha de

pagãmente com o sistema da Prodata.

É o Relatório. Passemos à análise.

A Me t obus, sociedade de economia mista, rege-se,
concernentrmente às contratações COPI terceiros, para obras, serviços, compras, alienações,
concessões, permissões e locações, dentre outros diplomas legais, pelas normas constantes
da Lei n° 13.303/16, conforme previsti em seu art. 1° e 31, conforme abaixo colacionados:

Ari 1° Lsta_ Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública,

da_ iciedad_e de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo

toe i e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da

Un :o, dos_HstjLdos, do Distrito Federal e dos Municípios que

exp ire ajjyidade económica de produção ou comercialização de

bens ou de prestação de serviços, ainda que a at ividade económica

est.h sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação

de iT/iCos públicos.

( . . ) omissis

Ari 31 As licitações reali/adas e os contrato^ celebrados por

empresas públicas e sociedades cie economia mista destinam-^.' <i

j_s_s j u r a r a selecão da proposta mais vantajosa, inclusive no que se

re fe re ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se

ca r :teri/.e sobrepreco ou superfaturamento, devendo observar os

pn :ípios da impessoalidade, do. moralidade, da igualdade^ da

p LI licidade,_ _da eficiência,., da probidade administrativa, da

eci_ AimicidcKJe, do desenv_olvimento nacional _s_ustentávej, da

\'ir. i lação ao instrumento convocatório, da obtenção de

o.n .vtitividade e do julgamento objetivo. (grifo nosso)

Met-obus Transporte Coletivo S/A - Ru Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO Cep 74 453-610
fone (62) 32307500
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Todavia ainda em consonância com os normativos acima

delineados, existem situações que a l ;itação é dispensada, dispensável ou inexigível, em

razão das peculiaridades que a cercr n, conforme apregoa os artigos 29 e 30, do Estatuto

Jurídico das Empresas Públicas, da- Economias Mistas e suas subsidiárias, da Uniào,

Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ressalta-se que em referência a inexigibilidade de licitação,

ainda que não seja esta a terminologia descrita no art. 30, contudo, no título da seção l do

Capítulo I - Das Licitações, discorre sobre os casos de exigência de licitação e dos casos de

dispensa e de inexigibilidade, desta l rma, o entendimento é que deve-se manter o termo

"inexigibilidade".

Assim, r. art. 30, trata das hipóteses de inexigibil idade de

licitação, em vista da impossibilidade de competição, segundo as circunstâncias

enumeradas conforme transcrição abaixo:

Ari 30 - A contratação direta será feita quando houver in \'
de nmpetição, em especial na hipótese de:

O artigo supra citado versa sobre os casos em que, por conta

das características específicas, não há ;»ossibilidade de estabelecer uma competição.

Assim, t rol descrito no ar t . 30, não é taxativo, até porque

seria impossível conceber todas as circunstâncias em que não haveria competição, dada as

inúmeras situações que nos apresentem diariamente o mundo real.

Neste st-utido, Marcai Justen Filhe», renomado doutrinador

administrar.!vista, in Comentários à Lc: de Licitações c Contratos Administrativos (11- Edição),

fax a seguinte consideração sobre essr tema:

£ i. iícil sistematizar todos os eventos que podem conduzir à inviabilidade

de -, -.ntpetiçno. A dificuldade é cansa pela complexidade do mundo real, cuja

nV/i .zn é impossível de ser delimitada tilriwéf de regras legais, i...) A

prii "ira hipótese de Inviabilidade de competição reside un nitwtcjti de

l>lii "lidtide th' tiIleniatiiWf de contratação parti a .Administração Pública.

Qii -ido t'.v/s(f unia única solução e ttnt único particular cm condições de

cxt n t ar a prestação, n licitação seria imprestável.

De igual iodo, leciona ainda, em seus ensinamentos descritos
na obra conjunta denominada: "EsU uto Jurídico da Empresas Estatais - Lei 13.303/16 -

Me'-obus Transporte Coletivo S/A - Ru a Patriarca NE299 Vila Regina - Goiânia GO Cep 74.453-610
fone (62) 32307500
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"Lei das Estatais"". -São Paulo: Ed.iora Revistas dos Tribunais, 2016., conforme abaixo
colacionado:

"A • im como o art. 25 da Lei 8.666/1993, o art. 30 da Lei 13.303/2016

cor. 'rnpla um elenco de casos de inviabilidade. "I .inibem nesse caso,

o r . nco é exemplificativo '". A fórmula redactorial adotada pela lei

13., 03/2016 é idêntica àquela da Lei 8.666/1993, valendo-se a

cláusula "em especial" antes de enunciar situações específicas. Isso

evidencia que existem outras hipóteses de inviabilidade de

competição, além daquelas referidas expressamente no elenco
noi niativo"

Traçado * amparo normativo, passa-se ao confronto norma x

fatos, assim, compulsando os autos, tem-se que a necessidade da Metrobus, é ter um

sistema que possa integrar numa mesma plataforma e banco de dados, as várias

informações produzidas cotídianamente nos seus vários departamentos, numa forma de

integrar com maior precisão estes dados, dar agilidade, produzindo celeridade nos

processos, eficiência e confiabilidade.

O que st tem hoje, apesar de tentativa anterior da busca de

suprir a necessidade acima elencada, .? que a Contabilidade da empresa utili/.a um sistema,

a folha de pagamento outro sistema c assim por diante.

Relata a gerência de Contabilidade, que os dados da folha de

pagamento para entrarem na conta! .libação da empresa, são digitados manualmente, o

que expõe a possibilidade de erros, ui ;a vez ser grande o volume de dados inseridos.

A neces idade de integração consiste além da agilidade,

maior conf'abilidade dos dados, um vê/, que a empresa tem que prestar informações a

variados departamentos do organisrro Estatal, por exemplo: Receita Federal, FGTS (CEF),

Ra is e Caged (Min. do Trabalho e imprego), etc., onde estas informações não podem

conter erros, sob pena de pesadas mu Ias.

Todavia, na experiência recente da empresa, apesar de buscar

suprimento pela via trivial, qual seja via pregão, esta via não redundou exitosa, uma vez

que realizado pregão presencial e contratação, não ocorreu a desejada integração, e os

módulos que foram implantados, ape .ir de insuficientes, ainda, foram de custos superiores

a este ora proposto.

10 - Toda a doutrina se manifestou neste sent-do, contlra-sc: FURTADO, í.ucas Rocha. Curso de licitações e
contratos administrativos. 5. ed. Belo Hor -onle: Fórum, 2013. p. l I L >; MOTA, Carlos Pinto Coelho.
eficácia nas licitações e contratos. 12. ed. í elo Horizonte: Del Rey, 201 l . p. 341: SUNDFRLD, Carlos Ari.
Licitação e contrato administrativo. 2 ed. io Paulo: Malheiros, 1992, p. 43.

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Ru Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Desta fo ma, tem-se que a busca através do pregão não foi

solução efi< az, bem como, novo procedimento nesta mesma direção não garantiria êxito do

que se pretende e nem se seria de bah D custo, como a proposta que ora se avalia.

Nesta ve^ente, vê-se na tríade: busca de integração, êxito da

busca e ba xo custo, ou seja, de m e n , < r valor que o mercado, uma jus t i f ica t iva plausível e

consistente que demonstra a caracterização singular de inviabilidade de competição, como

sintetizado no art. 30, caput, da L - i 13.303/16, visto o alto grau de vantajosidade à

Administração.

Assim sendo, indiscutivelmente, temos a subsunção do fato à

norma, po-to que a proposta ora t'.;i relevo, suscita segurança do real suprimento da

pretensão da Administração com a garantia de preço abaixo do mercado, em completa

demonstrarão da inviabilidade de competição, daí, procedimento inexigível.

Quanto , razão da escolha do executante, conforme apontado

pela CPL e já antecipado em linhas v lívidas, temos estar devidamente justificado, vez que

a definiçjk do prestador do serviço, TRON Informática detém a proposta vantajosa,

considerando-se não somente o vale-:, mas também a condição de conferir integração às

informações circulantes da Metrobus, em razão de já existir plataforma idêntica.

Com ré ;ição à justificativa do preço, está devidamente

comprovado, haja vista, serem os vai- rés praticados por contrato via pregão, de custo mais

elevado e i,m menor volume de servi o (05 módulos).

Quanto i comunicação e apreciação da Controladoria-Geral

do Estado, não se fez necessária, vist o que dispõe nos termos da Instrução Normativa n-

039/2016- :GE-GO.

Porém, q janto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos do

art. 263, §§ "J ao 6'-' do RITCE.

Ante ( exposto, em havendo a demonstração de

enquadrarrento da contratação aos d tames legais, esta Assessoria sugere pela declaração

de inexigil alidade de licitação, nos .ermos do art. 30, caput, da Lei n° 13.303/16, para

contratar a empresa TRON Informai :a Rio Verde Ltda., CNPJ n" 01.571.239/000/-S4, ao

valor globc' i de R$ 87.000,00 (oitenta . - sete mil reais) para contrato de 24 (vinte e quatro)

meses.

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Ru Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO Cep 74 453-610
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Destaca-: ;i que deve ser observado no contrato, a condição de

pagamento onde haverá parcela ime. l ia ta no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mais 10

(dez) parcelas mensais de R$ 3.000,00 ,'três mil reais) a título de direito de uso, bem como, o

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) n .-nsais de manutenção.

Retorne ;e à CPL, para juntada do Ato Declaratório de

Inexigibilidnde. Após, encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso

acate a recc mendação ora dada, proa Ia, nos moldes previstos pelo Artigo 33, X e 34 da Lei

17.928/12, à ratificação do resultado a urado pela Comissão Permanente de Licitação.

A segi ir, remeta-se à CONTROLADORIA, para as

providências tendentes à formali/açâ t do Contrato Administrativo, e demais providências

subsequentes.

Após a homologação, providenciar remessa, da cópia do

Termo de Homologação à CPL, i :im vistas a providência de registro no sistema

Compasnej.

É o Pt vcer,S.M.J.

Submeti se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica, nos

termos da Portaria n" 082/13, por anai :gia.

Goiânia- GO, 05 de junho de 2017.

RAFAÍ i DE CA3TUO
'.ssfs^OMundic
OAB/GO 23.980

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Ru Patriarca N°299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Processo n°
Interessado
Assunto

M
* ETROBUS
TK ' sporte Cotetivo 5'A

2017000537
Gerência de TI
Inexigibilidade n° 002/
ONZE e outros.

- serviço de tecnologia da informática, sistema TGC

DESPACHt > Ne /17-AIUR. Trata-se de resposta à consulta

formulada peia Comissão Permanente de Licitação, através da Cl n- 058/2017, de 05.06.2017,

sobre a legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de situação

enquadrável na hipótese de inexigibilkíade de licitação, nos termos do art. 30, caput, da Lei

13.303/16, pari contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia de

informação na forma de licenciamento d-1 softvvare e manutenção mensal.

Posto isto, \DOTO o Parecer n° ^ J l 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado R >,FAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta

empresa.

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

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

providências subsequentes.

ASSESSOJ [A JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S'A, EM GOIÂNIA, AO 05 3IA DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

E: TENIO PRIMO
As KSSOR JURÍDICO - CHEFE

GA B/GO 23.950

Met 3bus Transporte Coletivo S/A- Ru; ^atriarca N°299 Vila Regina -Goiânia GO. Cep 74 453-610
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PROCESSO N° 2017000537

INEXIGIBILIDADE NO 002/2017

ATO DE DECLARAÇÃO D : INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro Inexigibilida te com fulcro no art. 30, "Caput" da Lei

13.303/16, c/c art. 7°, II, "d" da Lei Estadual n° 17.257/11 e Parecer Jurídico

n° _ _ /20i7, para contratação da Empresa TRON INFORMÁTICA LTDA,

pelo valor proposto de pagãmente único de R$39.000,00 (Trinta e nove mil

reais), pelo uso do sistema, acre; eido de pagamento mensal de R$ 2.000,00

(dois mil reais mensais), para ma^iuntenção do sistema, que será usado nos

departamentos da Metrobus, objeto desta dispensa.

Face ao disposto no ar Art. 30, caput, da Lei 13.303/16 e Art. 33

e 34 da Lei Estadual n° 17.928/1; submeto o ato à autoridade superior para

ratificação e p-ocedimentos cabível i;.

Goiânia, 05 de Junho de 2017.

Olicío -.opes Vila Verde
Preí idente da CPL
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PROCESSO: 2017000537
INTERESSADO: GERÊNCIA DE TI
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DESPACHO N.tf 092/17-FRES. - Tendo em vista o que
consta nos autos, que trata de contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de tecnologia de informação na forma de licenciamento de softwere e manutenção mensal, o
Diretor Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n- 002/2017,
bem como autoriza a contratação da empresa TRON INFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o ny 01.571.239/0001-84, no valor único de R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais) pelo
uso do sistema, acrescido de pagamento mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês para
manutenção do sistema.

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 05 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

íarlius Braga Machado
Diretor Presidente

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

metrobus@metrobus.go.go.br / PABX: (62) 3230-7500
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DE : CONTROLADORIA
PARA : SECRETARIA GERAL
ASSUNTO : Encaminha Proc. 2017000537 Contrato 032/17. Assinaturas
C.IN° : 090/17 DATA: 07/06/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento de Rotinas definido no âmbito da

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

do presente para encaminhar o Contrato n° 032/17 a ser firmado com TRON INFORMÁTICA

LTDA - EPP, oriundo do Processo 2017000537, Inexigibilidade de Licitação n° 002/17 realiza-

da nos termos da Lei n° 13.303/16, para colheita das assinaturas e posterior encaminhamento à

Assessoria de Gestão.

Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida do instru-

mento contratual na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, até o quinto

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela

data, nos termos do Parágrafo único do art. 61 da Lei n- 8666/93.

Ainda, informamos que o Processo se encontra devidamente instruído

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

Autoridade Superior.

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

instrumento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e

arquivamento.

Atenciosamente,

Lúgío ANTÓNIO ARANTÉS
Assessor De Controladoria

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S/A - Kua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 i>-mail controlador i a(g'mctrob us.gcxeov.br
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CONTRATO N" 032/17

\

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E TRON IN-
FORMÁTICA LTDA-EPP NAS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, ri> 299, Vila Regina, nesta capi-
tal, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o Diretor de Gestão RICARDO
LUIZ JAYME, portadores das CI's. Ng 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:
TRON INFORMÁTICA LTDA-EPP, denominada apenas CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 06.006.848/0001-04, estabelecida à Rua Arumã, ng. 382, térreo, Quadra 176, Lote 09, CEP 74.840.060,
Parque Amazónia - Goiânia—GO, endereço eletrônico: ailsoil@tron.com.br, telefone (62) 3239-7340, re-
presentada nesse ato pelos administradores CARLA DE BRITO BELOHUBY, inscrita no CPF/MF sob o
n.ç ^18.557.281-68, portadora do RG n.u 1.751.266 -2a via, expedido pela SPTC-GO, residente e domicilia-
da a Rua Novo Planalto, S/N-, Qd. O-2, Lt. 20 - Residencial Goiás - Setor Alphaville Flamboyant, Goiâ-
nia-GO., CEP 74.884-665 e REILLY WASSYL RANGEL', inscrito no CPF/MF sob o n.Q 361.268.021-87, por-
tador do RG n.e 1.588.026, expedido pela SSP-GO, residente e domiciliado a Rua T-62, Ny 317, Apt^. 201,
Edifício Taj Mahal, Setor Bela Vista, Goiânia-GO., CEP 74.823-330

Tem justo e acordado o presente Contrato de prestação de serviços, conforme cláusulas e condições se-
I guintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2017000537, Inexigibilidade de Licitação n° 002/2017, à
proposta de preços apresentada e às determinações da Lei Federal ny 13.303/2016, de 30 de junho de
2016, na Lei Estadual ny 17.928, de 27 de dezembro de 2012 e Lei Estadual 17.257/11.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, su p lê ti vá mente,
os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a prestar à METROBUS, os serviços inerentes ao Sistema "TGC
ONZE - TRON Gestão Contábil Empresarial" incluindo os módulos "TGC ONZE Folha de Pagamen-
to (FW)", "TGC ONZE Medicina do Trabalho (MW)", "TGC Box (escrituração fiscal)" e 'TGC Ponto
Eletrônico (PE)" e os Módulos adicionais, TRON CONNECT, OUVIDORIA, PORTAL DA TRANSPA-
RÊNCIA, BUSINESS INTELLIGENCE, BI: e INTEGRAÇÃO INFOBUS. -
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
N *Xj/ ^ f *v- -'

O prazo de vigência do presente instrumento é de 24 (vinte e quatro) meses, contados:d&Suá assinatura.

O presente Contrato, em atenção ao termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16, sua gestão será acompanhada
pelo Gerente de TI, Fausto Rodrigues Valle Júnior, e o Fiscal de Contrato o funcionário Rodrigo Elias
Teixeira, conforme ato próprio de designação assinado pelo t i tu lar desta pasta.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

O objeto deste contrato deverá ser prestado de acordo com os itens previstos no processo ny 2017000537 e
necessidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Os serviços a serem executados continuamente pelo Sistema "TGC ONZE - TRON
Gestão Contábil Empresarial" incluindo os módulos "TGC ONZE Folha de Pagamento (FW)", "TGC
ONZE Medicina do Trabalho (MW)", "TGC Box (escrituração fiscal)" e "TGC Ponto Eletrônico (PE)" e
os Módulos adicionais, TRON CONNECT, OUVIDORIA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, BUSI-
NESS INTELLIGENCE, BI: e INTEGRAÇÃO INFOBUS.

Parágrafo Segundo - Da Especificação dos Serviços

Disponibilidade dos Sistemas "TGC ONZE - TRON Gestão Contábil Empresarial" incluindo
os módulos "TGC ONZE Folha de Pagamento (FW)", "TGC ONZE Medicina do Trabalho
(MW)", "TGC Box (escrituração fiscal)" e "TGC Ponto Eletrônico (PE)" e os Módulos adicio-
nais, TRON CONNECT, OUVIDORIA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, BUSINESS INTEL-
LIGENCE, BI: e INTEGRAÇÃO INFOBUS.

Parágrafo Terceiro - Do quantitativo dos serviços

O quantitativo de serviços será de acordo com as necessidades dos departamentos inerentes aos
mesmos;

Parágrafo Quarto - O recebimento dos serviços se dará mediante atestado a ser firmado pelo gestor de
contrato, o Gerente de TI da Metrobus e assinatura do Fiscal do Contrato no verso da Nota Fiscal.

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A CONTRATANTE obriga-se:

a) Cumprir fielmente o contrato;

b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitadas pela CONTRATA

DA, pertinente ao objeto do contrato;

c) Zelar pelo bom andamento da pretendida contratação, dirimindo duvidas porventura existen-

tes;

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista em contrato;

e) Relacionar-se com a CONTRATADA através do funcionário designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando

os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas comu-
nicando à CONTRATADA as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas sa-

neadoras;
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f) A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da COM3PRATANTE, fato fará cês-
\v Rospon liivni v -

sar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA, pelo perfeito ctihjprirneç^das obriga-
ções estipuladas, nem quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irreguláfí&áctes constatadas.

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Instrumen-
to Contratual;

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

c) Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos de legislação vigen-
te, prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes neste instrumento con-
tratual.

d) Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alocados na execução dos serviços,
arcando com todos os custos, salários, refeição, verbas legais, trabalhistas, fundiárias ou de qual-
quer natureza, nos termos da legislação vigente.

e) Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto do contrato quanto à necessi-
dade de acatar orientações do representante da CONTRATANTE.

f) Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRAI ANTE qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das medidas cabíveis;

g) É vedado, à CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA prestará o serviço de acordo com a Ordem de Serviço discriminado na Cláusula Quar-
ta, pelo valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), inclusos todos os encargos, inclusive frete,
cujo pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, com a apresentação da documentação pertinente e da
respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

Parágrafo Único - O pagamento será uma parcela (1a) no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) após o fe-
chamento da folha pagamento julho/2017, mais 10 (dez) parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais)
30 dias após o pagamento da primeira parcela a título de uso do sistema e conversão do banco de dados,
e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela, a
título de manutenção.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Serviço a CONTRATADA providenciará a execução e entrega do mesmo e proto-
colizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada, con-
ferida e recebida pclo(a) Gestor(a) do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em 30 (trinta) dias, com a apresenta-
ção cia documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-c), atestada pelo titular da
Gerência de TI.

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 pelos
dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as ca-
racterísticas do serviço e consignar os números do(a):
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W... Contra t oAdm in is t rativo;.
\ '

m. Procedimento Liçitatório;
^aria.^ '

a^ além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE, relativamente a Prestação de
Serviço;

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 CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo
com o disposto no Contrato. Se após o recebimento provisório constatar que o serviço foi executado em
desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrom-
pendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

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

Parágrafo Sétimo - Os créditos da execução contratual do titularidade da CONTRATADA são inegociá-
veis.

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

CLÁUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso or-
çamentário 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 NONA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas
previstas nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016, na Lei Estadual ne 17.928,
de 27 de dezembro de 2012 ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se,
segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções
previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal ntf 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. ^v^^T"

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado
poderá apresentar sua defesa no prazo du 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sei
facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que
indicou.
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Parágrafo Terceiro - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência iSteviamente
,. \ã Responsável n

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
ínfrações cometidas e graus constantes nas tabelas I e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será
apurado dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano,
independentemente se iniciadas ou não as Ordens de Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01
02
03
04
05
06

CORRESPONDÊNCIA
2
4
6

7
8
10

%
%
0..1
O/

>

<V/<

sobre
sobre
sobre
sobre

sobre
sob R

0

0

0

o

0

o

valor

valor

valor

valor
\ < i l o r

valor

mensal

mensal
mrns.il

mensal
mensal
mensa

do
do
do
do
do
do

contrato
contrato

contrato
contrato

contrato
contrato

Tabela 2:
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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

GRAU
1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

fMf &'*?1*-
METROBUS
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1 L

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem :prévia...e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência. ^
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à
execução do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada
ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante
a execução contratual.
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

*\
5

5

6

6

6

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

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

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

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

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

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

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

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

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

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
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a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou ^^fà
" v-ha*b) paralisação de serviço ou fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da Lei Federal
n9 13.303/16, sempre por meio de termos aditivos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acrés-
cimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inici-
al do contrato, nos termos do art. 81, §ly, da Lei n° 13.303/16.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condi-
ções (arts. 77 a 80, Lei 8.666/93):

a) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de antecedência, nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei Federal n- 8.666/93, sem que caiba à CON-
TRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos XII a XVII, quando não haja culpa, sem em-
bargo da imposição das penalidades que se demonstram cabíveis em processo administrativo regular;

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

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise exclusivamente a correçào da planilha de custos de categoria
profissional ou insumos, visando à sua adequação aos preços de mercado, observados o interregno
mínimo de í (um) ano, após a assinatura do contrato, conforme definido no Edital, e a demonstração
analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

^
Parágrafo Primeiro - A data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que
estipular o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela CONTRATADA será adotada
para fins de repactuação, sendo vedada a inclusão de antecipações e de benefícios não previstos
originariamente.
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Parágrafo Segundo - A repactuação será precedida de demonstração analítica dpfflumento dos(eustos, de
acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

'" ©í^iT1'̂
Parágrafo Terceiro - Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a vigência do contrato, a
CONTRATADA deverá pleitear a repactuação dos preços anteriormente à efetivação da prorrogação
contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito, caso
ultrapasse a anualidade, o índice para o reajuste contratual será INPC.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

E vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

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

Goiânia-GO, 07 de junho de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Di retor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYNÍE
Diretor de Gestão

CONTRATADA:

CARLA DE BRITO BELOHUB
Administradora
Representante

REILLY WASSYL RANGEL
Administrador
Representante

Testemunhas:

1-
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METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

PORTARIA N° DE TUNHO DE
\..

:

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

R E S O L V E :

Art. 1Q - Designar o Gerente de TI, na pessoa do Funcionário Sr. FAUSTO

RODRIGUES VALLE JÚNIOR e do Sr. RODRIGO ELIAS TEIXEIRA, conforme Resolução Pres. ng. 018, de

16 de novembro de 2015, e em atenção ao art. 67 da Lei ny 8.666/93 c/c 51 da Lei Estadual 17.928/12, para

desempenharem as tarefas de Gestão e Fiscalização, respectivamente, do Contrato Administrativo N"

032/17 firmado com TRON INFORMÁTICA LTDA-EPP, oriundo do Processo n° 2017000537.

Inexigibilidade de Licitação n° 002/17, acompanhando e, verificando a adequação da sua execução,

qualidade do material e sua aplicação, frente às disposições ajustadas, sem prejuízo de suas funções

habituais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, em atendimento à

Lei Federal 8.666/93:

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

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

CUMPRA-SE.

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

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
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Centrais de Abastecimento de Goiás S/A-
CEASA

EXTRAIO

Processo n°: 201700057000563
Espécie: Primeiro Aditivo ao Termo de Fomento
n° 01/2016.
Administração Pública: Centrais de Abastecimento de
Goiás S.A.
Organização de Sociedade Civil União de Atacadistas e
Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás.
Objeto: Execução de ações de responsabilidade
social (banco de alimentos, consultório médico/
odontológico, sala de monitoramento por câmeras e
creche) na CEASA/GO.
Prazo:12 meses, a partir de 11/06/2017.
Valor Global: RS 3.324.799,48 (Três Milhões, Trezentos e
Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais
e Quarenta e Oito Centavos).
Fundamentação Legal: Lei Federal n° 13.019/14
e alterações implementadas pela Lei Federal n°
13.204/2015.

Protocolo 26153

Metrobus Transporte Cotetivo S/A

PROCESSO: 2017000537
ASSUNTO: Contrato de Prestação de Serviços n" 032/17
OBJETO: Sistema TGC Gestão Contail Empresarial incluindo os
módulos e suas funcionalidades Folha de Pagamento, Medicina do
Trabalho, Ponto Eletrõnico, Escrituração Fiscal, Portal da Transpa-
rência, Ouvidoria e Business
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A
CONTRATADA: Tron Informática Ltda-EPP
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses
VALOR: R$87.000,00
ASSINATURA: 07/06/17
NORMA LEGAL: - Inexigibilidade de Licitação n" 002/17 -Baseado
naLeín0 13.303/16
SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz Jayme -
Metrobus e Carla de Brito Belohuby e Reilly Wassyl Rangel-Tron
Informática Ltda

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

Protocolo 26150

SANEAGO

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

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 11709/2017 - SANEAGO

A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., por intermédio do Diretor
Presidente, torna público que fará adesão à Ata de Registro
de Preços n" 001/2016, decorrente do Pregão Eletrõnico n°
04/2016-SRP, Processo n° 10180.000173/2016-86 da Superin-
tendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás e
Tocantins, para aquisição de CAFÉ TORRADO E MOÍDO/PACOTE
DE 500G, destinado a reposição de estoque do Almoxarifado da
Companhia, conforme consta do Processo:
VALOR TOTAL: R$ 30.305,00
FORNECEDOR: Fonseca Martins Comércio de Gás Ltda - ME
RECURSOS: Próprios da Saneamento de Goiás S.A.

Goiânia, 04 de julho de 2017

Jalles Fontoura de Siqueira
Diretor Presidente

Protocolo 26334

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÀO ELETRÕNICO N° 054/2017
PROCESSO N° 25216/2016-SANEAGO -

201700052000090 - CGE 201700052000091 -TCE
A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 01.616.929/0001-02, por
intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações
- PR-CPL, torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrõnico, do tipo menor preço por item, para
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO,
DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A., conforme disposições fixadas no Edital e Anexos.
Na data, horário e endereço eletrõnico abaixo indicados far-se-á
a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrõnico, acessado por
meio do site: www.saneago.com.br.
DATA DE ABERTURA: 20 (vinte) de julho de 2017 - HORÁRIO DE
BRASÍLIA: 08h30min (oito horas e trinta minutos).
O Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no
site: www.saneago.com.b^

Goiânia. 05 de julho de 2017

Ednilson Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL

Protocolo 26370

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÀO ELETRÕNICO N° 055/2017
PROCESSO N° 23269/2016 - SANEAGO

201700052000154 - CGE 201700052000155 - TCE
A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. • SANEAGO, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 01.616.929/0001-02, por
intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações
- PR-CPL, torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrõnico, do tipo menor preço por item, para
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC, TÉ FERRO FUNDIDO E
JUNTA GIBAULT, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., conforme disposições fixadas no
Edital e Anexos.
Na data, horário e endereço eletrõnico abaixo indicados far-se-á
a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrónico, acessado por
meio do site: www.saneago.com.br.
DATA DE ABERTURA: 24 (vinte e quatro) de julho de 2017 *
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 08h30min (oito horas e trinta minutos).
O Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no
site: www.saneago.com.bri

Goiânia, 05 de julho de 2017

Ednilson Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL

Protocolo 26371

TRIBUNAIS DE CONTAS

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Processo n°: 201400047002062. Contratante: Tribunal
de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO. Contratada.
Panificadora e Mercearia Tocantins (CNPJ: 26.655.613/0001-
50). Modalidade de licitação: Pregão Presencial n° 036/2014.
Objeto Cessão de uso de área da Sede Administrativa. Fun-
damentação legal: Lei Federal n" 8.666/1993 e Lei Federal
n° 17,928/2012 Prazo de Vigência: 06 meses, a contar de 1"
de julho de 2017.

Protocolo 26085
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