AUJUE-SE /7

fMl

í j

tiUAX4/

METROBUS

Tianspoite Coletlvo S/A

CI161130A

(/

Goiânia, 30 de novemèrç de 2016. >

De
Para:
Assunto:

Gerência de Tl
Diretoria de Gestão
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 055/2015

/*

•

â

Sr Diretor,

Em resposta a indagação da CONTROLADORIA a cerca da
prorrogação do Contrato n° 055/2015 celebrado entre a METROBUS
TRANSPORTE

COLETIVO

S/A

e

a

empresa

RR

COMÉRCIO

DE

CARTUCHOS LTDA, cujo objeto é "FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE
TONNER E TINTAS ORIGINAIS, PRIMEIRO USO, RECARGAS, TROCAS DE
CILINDROS, LÂMINA, MICROCHIP E FITAS DE IMPRESSÃO", declaramos
que o referido fornecedor se manifestou CONTRÁRIO A PRORROGAÇÃO
do mesmo conforme cópia de mensagem eletrônica (E-mail) em anexo.
Sendo assim, solicitamos desta Direíoria que inicie um novo processo de
licitação a fim de suprir a necessidade de atender este objeto.

Respeitosamente.

Fausto Rodrigues valle Júnior
Gerente de Tl

Edir Gomes>
Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina, Goiânia GO, CEP 74453-610

C
v
o

2017-4-26

Zimbra

Zimbra

fausto@metrobus.go.gov.br

Srcí

Re: Vencimento do Contrato.

De : Fausto Rodrigues Valle Jr
<fausto@metrobus.go. gov.br>

Qua, 30 de Nov de 2016 13:04

Assunto : Re: Vencimento do Contrato.
Para : Online Print Cartuchos
<onlineprintcartuchos@hotmail.com>
Bom dia Sr Rubens.
Obrigado pela atenção e pela parceria até aqui. Sua manifestação de NÃO TER
INTERESSE NA PRORROGAÇÃO será registrada.

Fausto Valle Jr
METROBUS | Gerência de TI
62 3230-7517 | 9943-1428
De: "OnLine Print Cartuchos" <onlineprintcartuchos@hotmail.com>
Para: "Fausto Rodrigues Valle Jr" <fausto@metrobus.go.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de novembro de 2016 11:24:57
Assunto: Re: Vencimento do Contrato.
BOM DIA
INFORMO QUE NOSSA EMPRESA NÃO TEM INTERESSE NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
ABAIXO MENCIONADO, PELO O FATO DE TER ALGUNS ITENS DE CARTUCHOS DA
BROTHER DE TINTA QUE NÃO ACHA MAIS NO MERCADO NACIONAL.
E TAMBÉM PELO O FATO DE ALGUNS ITENS ESTAREM COM PREÇOS DEFASADOS.
DESDE JÁ AGRADECEMOS A PARCERIA.
ATT.
RUBENS SANTOS - DIRETOR COMERCIAL
R.R. -COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA
62-3088-4113

De: fausto@metrobus.go.gov.br <fausto@metrobus.go.gov.br> em nome de Fausto
Rodrigues Valle Jr <fausto@metrobus.go.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 24 de novembro de 2016 14:49
Para: onlineprintcartuchos@hotmail.com
Assunto: Fwd: Vencimento do Contrato.
Prezado Sr Rubens Santos
Pedimos que se manifestem o mais brevemente possível a respeito do interesse
na prorrogação do contrato abaixo mencionado. Serão necessários os seguintes
https://webmail.goi as.gov.br/zimbr a/h/printmessage?id= 3412
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METROBUS
Transporte Colellvo S/A

TERMO DE REFERÊNCIA
Fornecimento de Cartuchos para impressora
1.

DOOBJETO
1.1.

2.

JUSTIFICATIVA
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

3.

Apresente contratação tem por objetivo a aquisição de cartuchos tôner de
tinta, genuínos, originais, da mesma marca da impressora correspondente e
de primeiro uso, bem como a recarga de cartuchos de tôner, com eventual
troca de cilindro, lâmina e microchip, os quais são suprimentos de impressão
e reprografia, imprescindíveis para suprir as demandas de impressoras, em
todos os departamentos da sede Administrativa e Operacional da Metrobus;
Ressaltamos que a aquisição de cartuchos e tôner e tinta novos faz-se
necessário devido à necessidade de substituição dos cartuchos de tôner da
empresa, que após várias recargas, tem apresentado problemas impeditivos
à recarga;
E os serviços de recarga de cartuchos de tôner com eventual de cilindro,
lâmina e microchip, se faz necessário no sentido de reaproveitar os
cartuchos de tôner que serão adquiridos, com o intuito económico, vez que
podendo ocorrer a recarga, é mais viável a nova aquisição;
Os produtos e serviços devidamente especificados, serão adquiridos de
forma parcelada em conformidade com a necessidade da Metrobus,
mediante Ordem de Fornecimento, não estando esta, obrigada à aquisição
de quantidades mínimas ou máximas;
As quantidades foram fixadas com base no histórico de consumo nos últimos
meses e previsão para atender a demanda em até 12 (doze) meses;

DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO
3.1

3.2

4.

Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos de
tinta, genuínos, originais, da mesma marca da impressora correspondente e
de primeiro uso, bem como tôner com eventual troca de cilindro, lâmina e
microchip, para impressoras de todos os departamentos da Metrobus,
conforme especificações neste Termo de Referência.

Os produtos e serviços devidamente especificados, serão adquiridos de
forma parcelada em conformidade com a necessidade da Metrobus,
mediante Ordem de Fornecimento, não estando esta, obrigada à aquisição
de quantidades mínimas ou máximas;
As quantidades foram fixadas com base no histórico de consumo nos últimos
meses e previsão para atender a demanda em até 12 (doze) meses;

DA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTIDADES
4.1

LOTE

Lote 01; Cartuchos de tinta, genuínos, originais, da mesma marca da
impressora correspondente e de primeiro uso:

ITEM

MODELO
IMPRESSORAS

SUPRIMENTOS

QTDE

&
01

01

HP OfficeJet J3680

Cartucho 21

14

01

02

HP OfficeJet J3680

Cartucho 22

8

01

03

HP DeskJet 6940

Cartucho 96

12

01

04

HP DeskJet 6940

Cartucho 97

8

01

05

BrotherMfc-j67100W

LC79BK

9

01

06

BrotherMfc-j67100W

LC79Y

6

01

07

BrotherMfc-j67100W

LC79M

6

01

08

BrotherMfc-j67100W

LC79C

6

01

09

HP OfficeJet Pró 8 100

Cartucho 950 XL

16

01

10

HP OfficeJet Pró 81 00

Cartucho 951 M

8

01

11

HP OfficeJet Pró 81 00

Cartucho 951 Y

8

01

12

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 951 C

8

4.2

&

VO

Lote 02; Recarga de cartuchos tôner:

ITEM

ITEM MODELO IMPRESSORA

MODELO
TONER

RECARGA

02

1

HP Laser Pró 400

80-A

35

02

2

HP LaserJet 1536

78-A

125

02

3

Samsung MI-1865W

-Ifififi

1^9

02

4

Sansung SCX-3200

02

5

H P LaserJet p 1005

35-A

6

02

6

HPlaserjetôOO

90-A

50

02

7

HP LaserJet P1 102

fi^-A

lá

02

8

HP LaserJet M1132

02

9

Sansung SCX-4600

LOTE

5.0

4600

6

LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO =^
5.1.

Os produtos e serviços, objeto do presente Termo de Referência deverão
ser entregues no Aimoxamaao <^erai aã Metrobus Transporte Coletivo
S/A, localizado na Rua Patriarca, n° 299 - Vila Regina -Goiânia-CEP.:
74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 - 16:30 de
Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota
Fiscal e Ordem de Serviço.

5.2. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal, o número do Contrato e número da Ordem
de Serviço ou de Fornecimento.

6.0

FORMA E PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO OU DA EXECUÇÃO DOS

;'

l

f:
SERVIÇOS

7.

6.1.

O prazo para a entrega dos objetos/serviços, será de até 3(Três dias), ájSfi
a emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço pela Gerência de
Suprimentos da CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico.

6.2.

Os serviços deverão ser executado exclusivamente nas dependências da
CONTRATADA/CONTRATANTE, ou em local pré-determinado, sendo que os
objetos, deverão ser entregues em no máximo 3 (Três dias) dias, contados
a partir do primeiro dia útil subsequente àquele do recebimento da Ordem de
Serviço emitida pela Gerência de Suprimentos da CONTRATANTE.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
7.1.

7.1.1.

7.1.2
7.1.3
7.1.4

7.1.5

7.1.6
7.1.7

O recebimento e aceitação dos produtos/serviços, serão baseados, no que
couber, pelas disposições contidas no art. n° 73 da Lei n° 8.666/93, nas
seguintes condições:
Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com a especificação em até 03 (três) dias e, sendo atestada sua qualidade e
conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter
definitivo;
Definitivamente em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e
quantidade das mesmas;
A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pela qualidade dos
produtos/serviços fornecidos;
A conferência das especificações, quantidade, marca e qualidade dos
produtos adjudicados, deverá ser feita na presença de representantes da
Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável, a apuração feita pela Contratante.
Após a entrega, constatadas inconformidades no equipamento/produto/
material, o mesmo será substituído por um conforme, sem
direito a ressarcimento à Contratada e sem ónus para a Metrobus
no prazo máximo de 01 (um) dia, contado da notificação por escrito, mantido
o preço inicialmente contratado.
No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos,
a garantia será contada a partir da nova data de entrega.
O ónus de correção de defeitos apresentados ou a substituição dos
mesmos, serão suportados exclusivamente pela contratada.

7.2.

A retirada e a entrega dos objetos a serem recarregados se dará no
almoxarifado da CONTRATANTE, deverão ser realizadas em dias úteis e em
horário de expediente, devidamente acompanhado pelo Fiscal do Contrato.

7.3.

Os fornecimentos/serviços serão solicitados de forma parcelada, nas
quantidades informadas na Ordem de / Fornecimento /Serviço
e
de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

7.4.

Na Ordem de Fornecimento/Serviços serão encaminhadas as
especificações (quantidade, numeração, código, etc), de acordo com as
necessidades da CONTRATANTE.

7.5.

Os serviços que não puderem ser realizados na Metrobus, deverão

ser executados em local pré-determinado pela CONTRATANTE E
CONTRATADA, conforme determinação da Gerência específica;
7.8.

8.

\Su

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

*v

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:
8.1. A CONTRATADA obriaa-se a:
8.1.1 Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências e
especificações estabelecidas neste Termo de Referência durante 12 (doze)
meses a contar da data de sua assinatura;
8.1.2 Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência
do contrato;
8.1.3 Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos
da legislação vigente e os prazos constantes deste Termo de Referência;
8.1.4 Responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento
definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
8.1.5 A CONTRATADA é obrigada a reparar ou substituir às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções, resultantes de acompanhamento feito pelo servidor
designado pela CONTRATANTE Fiscal do Contrato;
8.1.6 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato
para adoção imediata das medidas cabíveis;
8.1.7 É vedado, à CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, as obrigações do
contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1-A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente
solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;
c) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura
existentes, através do servidor designado Fiscal do Contrato;
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
e) Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela
CONTRATANTE, Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a
execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas saneadoras;
f) A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da
CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA.

10.

GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO:

^
Vk, \

10.1. Deverá ser fornecida pela CONTRATADA, garantia contra defeitos, vícios °J M?
e/ou impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo mínimo de
um ano, a contar da entrega definitiva do produto, ou de 06 (seis) meses
para os serviços, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;
10.2. Durante o prazo de garantia dos produtos/serviços, a CONTRATADA obrigase a substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de
fabricação, às suas expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do
primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida
pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por Fax Símile ou Correio
Eletrônico;
10.3. Informar que, se o fabricante/fornecedor, possuir uma garantia maior que a
determinada no TR, deverá prevalecer a maior.
11.

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:
11.1.

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

11.2. O pagamento se dará exclusivamente através de crédito em contacorrente bancária, indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeitas as
condições estabelecidas pela CONTRATANTE quanto ao objeto;

12.0

11.3

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

11.4.

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

11.5.

Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos,
relativamente e ou materiais entregues

11.6

Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estaduais, do INSS e do
FGTS, devidamente atualizadas.

11.7.

A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados no item anterior, será devolvida
à CONTRATADA, e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis
após a data de sua última apresentação válida sem prejuízo do prazo
estabelecido no item 11.1 deste Termo

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

/
12.2.

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

12.3. A garantia a cima citada, somente será para aquisições ou serviços, de
valor superior a R$ 1 00.000,00 ( cem mil reais).
13.0

ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:
13.1. A gestão e a fiscalização da aquisição/serviço, ficarão a cargo do servidor(a)
Fausto Rodrigues Vaz Júnior, Gerente de tecnologia da informática, Gestor de
Contratos e do servidor Frederico André Borges matricula 4568588, Fiscal do
Contrato, ou quem for designado pelo titular dessa pasta por instrumento que o
substitua, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93.

14.0

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1. Para as sanções administrativas, serão levadas em conta a legislação que
rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos.

15.0

ASSINATURAS:

Elaboração do Termo de Referência

Carimbo/Assinatura

De Acordo:

Carimbo/Asstnatura
ir^dQ^olj^iitante

Aprovo em __ de

201 7

Carimbo/Assinatura - Diretor

Civil

METROBUS
Transporte Coletivo S/A

C.l. 038/17

Goiânia, 19 de abril de 2017.

De:

Gerência de Suprimentos

Para:

Diretoria de Gestão

Assunto:

Precificação para Aquisição de Cartuchos e Toners.

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. Ng 161130A da Gerência de Tl, que trata da
precificação com vistas à contratação de empresa especializada no fornecimento de
Cartuchos e Toners, acostamos ao referido pedido em conformidade, o pedido de
compra e o mapa de cotação para os itens.
O valor médio global apurado para o Lote 01 é R$ 16.675,66 (Dezesseis
mil, seiscentos e setenta

e cinco reais e sessenta e seis centavos) e o menor valor

apurado é R$ 14.755,20 (Quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte
centavos): Ofertado pela empresa: MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTEA -

ME.
O valor médio global apurado para o Lote 02 é R$ 40.299,64 (Quarenta
mil , duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) e o menor valor
apurado é R$ 32.831,00 (Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais); Ofertado
pela empresa: NEO PRINT INFORMÁTICA.

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

Ge/enle de Suprimentos

«Mf
METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Objuto:
Processo:

Itens para Cotação
Cod: 054270

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0008/2017

AQUISIÇÃO DE FITA E CARTUCHOS.

í —

Empresa:
Cond. Pag.:

sã
i

Refere ncjg

PrpdulQ

Marca

12792 CARTUCHO 21 (Impressora HP DeskJet
D2400)

Otde

Preço Unit.

UN.

14

PEÇ

8

PEÇ

3

13309 CARTUCHO 22 (Impressora HP DeskJet
D2400)
0157 CARTUCHO 96 (Impressora HP DeskJet 6940)

HP

12

PEÇ

4:

0317

HP

8

PEÇ

5

13873 CARTUCHO LC79BK (Impressora Brother
Mfc-j67100W)
13875 CARTUCHO LC79Y (Impressora Brother
Mfc-j67IOOW)
13876 CARTUCHO LC79M (Impressora Brother
Mfc-j67100W)

9

PEÇ

6

PEÇ

6

PEÇ

8

13874 CARTUCHO LC79C (Impressora Brother
Mfc-j67100W)

6

PEÇ

9

15611 CARTUCHO 950XL (Impressora I I P OfficeJet
Pró 8 100)
15609 CARTUCHO 951 M (Impressora HP OfficeJet
Pró 8 100)
15610 CARTUCHO 951 Y (Impressora HP OfficeJet
Pró 8 100)

16

PEÇ

8

PEÇ

8

PEÇ

8

PEÇ

2

é
7

10
11
12

CARTUCHO 97 (Impressora HP DeskJet 6940}

15608 CARTUCHO 95 1 C (Impressora H P OfficeJet
Pró 8 100)

Preço Total

Preço Total:

3bser\ações (mais detalhes do produto (s), caso necesidriõj:

. / Gerência de Suprimentos/ Empresa METROBUS Transporte Coletivo S/A.
Aos cu'dados de :

. / Empresa:

Aguaríamos retorno do orçamento com a maior brevidade possível. Cumpre-nos observar que o orçamento deverá:
"
"
'
*
*

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

Dúvidas e retorno.
Fone/fax: (62) 3597-5101
E-Mail: suprjmentos@metrobus.corn.ta:
Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

04/04/2017

Pagina l de 2

Orçamento de cartuchos 31/03/2017

Cartuchos eToners
Orighais, Recargas,
Manutenção em Impressoras
LOTE ITEM

Coleta e entrega rápida!

MODELO IMPRESSORA

SUPRIMENTOS

QT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

1

HP OfficeJet 33680

Cartucho 21

14

R$ 89,90

R$ 1.258,60

1

2

HP OfficeJet J3680

Cartucho 22

8

R$ 124,90

R$ 999,20

t1

3

HP Deskjet 6940

Cartucho 96

12

R$ 215,00

R$ 2.580,00

4

HP Deskjet 6940

Cartucho 97

8

RS 244,00

R$ 1.952,00

1

5

Brother Mfc-j67100W

LC79BK

9

R$ 285,00

R$ 2.565,00

1

6

Brother Mfc-j67100W

LC79Y

6

R$ 175,90

RS 1.055,40

1

7

Brother Mfc-j67100W

LC79M

6

R$ 175,90

RS 1.055,40

1

8

Brother Mfc-j67100W

LC79C

6

R$ 175,90

RS 1.055,40

1

9

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 950 XL

16

R$ 206,90

R$ 3.310,40

1

10

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 951M

8

R$ 103,90

R$ 831,20

1

11

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 951Y

8

R$ 103,90

R$ 831,20

1

12

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 951 C

8

R$ 103,90

R$ 831,20

Total

RS 18.325,00

1

NEO PRINT INFORMÁTICA
CNPJ. 07.663.899/0001-71
Endereço: Rua 29A n^304 Qd.26A Lt.14 51.03 St. Aeroporto Goiânis-GO
Fone: 62 3092-7091 / 3092-7090 Contato: Noemi Mendes Magalhães Soares
Email: xlprint@outlook.com

17/04/2017

https://www.sifge.caixa,gQv.br/Empresa/Crfr^

CAI

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07663899/0001-71

Razão Social: RENATO GUEDES DE FARIA
Endereço:
RUA 29 A N 304 coi / SETOR AEROPORTO / GOIÂNIA / GO / 74075320

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: 05/04/2017 a 04/05/2017
Certificação Número: 2017040504432666889403

Informação obtida em 17/04/2017, às 14:13:56.

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.si(ge.caixa.9ov.br/Eiíipresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMalriz^13424144S,VARPessoa^13424144&VARUf=GO&VARInsc...
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03/04/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: RENATO GUEDES DE FARIA - ME
CNPJ: 07.663.899/0001-71
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, 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 r)2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 07:41:43 do dia 16/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2017.
Código de controle da certidão: 474B.E932.A1B5.B883
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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JP

f
m m^j Comércio
m m M ^F e serv/ços

MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.742.114/000109
Fone: 62-3088-6694 / 62- 3256-3007
Proposta
Goiânia 31 de Março de 2017
A: METROBUS
AC: ALISSON BARRETO

ITEM MODELO IMPRESSORA

SUPRIMENTOS

QT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$91,00

R$ 1.274,00

LQ*
1

1

HP OfficeJet J3680

Cartucho 21

14

1

2

HP OfficeJet J3680

Cartucho 22

8

R$124,00 x

R$ 992,00

1

3

HP Deskjet 6940

Cartucho 96

12

R$ 217,00 x

R$ 2.604,00

1

4

H P Deskjet 6940

Cartucho 97

8

R$244,00 .

R$ 1.952,00

1

5

Brother Mfc-j67100W

LC79BK

9

R$119,00

R$ 1.071,00

1

6

Brother Mfc-j67100W

LC79Y

6

R$107,90

R$ 647,40

1

7

Brother Mfc-j67100W

LC79M

6

R$ 107,90

R$ 647,40

8

Brother Mfc-j67100W

LC79C

6

R$107,90 J

R$ 647,40

1

9

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 950 XL

16

R$ 123,00 ,

R$ 1.968,00

1

10

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 951M

8

R$123,00 -

R$ 984,00

1

11

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 951Y

8

R$ 123,00 ,

R$ 984,00

1

12

HP OfficeJet Pró 8100

Cartucho 951 C

8

R$123,00

R$ 984,00

+

TOTAL R$ 14.755,20

Validade de proposta: 30 dias

Rua Xingu Qd.Ol Lt.38 N°94 Bairro Vila Aguiar
CEP: 74.530-440 Goiânia-Goiás.

nups://www.siTge.caixa.gov.Dr/tmpfesa'uri/uri/hgeUhblmprimirPapel.aspWARPessoaMatriz=2802153&VARPessoa=2802153&VARlJf=GO&VA,.

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:

26742114/0001-09
MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME

Nome Fantasia:uwDECOR

Endereço:

R XINGU 94 QUADRA 01 LOTE 38 / VILA AGUIAR / GOIÂNIA / GO /
74530-440

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

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

Validade: 18/04/2017 a 17/05/2017
Certificação Número: 2017041801491672216507
Informação obtida em 19/04/2017, às 11:04:39.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

littps://www.sifge.caixa. gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz= 2802153&VARPessoa= 2802153&VARUf=GO&VARInscr= ..
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03/04/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
CNPJ: 26.742.114/0001-09
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único doart. 11 da Lei ns8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:31:46 do dia 13/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2017.
Código de controle da certidão: 3287.6676.6488.7652
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda
Gerência de Cobrança e Processos Especiais
Gerência da Divida Ativa e de Apoio a Execução Fiscal
CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA
NR. CERTIDÃO: N" 16396546
IDENTIFICAÇÃO:
NOME:
MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME

CNPJ
26.742.114/0001-09

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

+ . J f t . j^ . íjí . ^ , ^ , ifc . >ft

h

>H. H<H ?K - ^ . ^ . H1! • >K • >H- S- • :r- - "r - ^ - ^ - = ^ > * - ^

FUNDAMENTO LEGAL:
Esta certidão e expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:
Certidão V A L I D A POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa c COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.
VALIDADOR: 5.555.549.965.366

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIÂNIA, 19 ABRIL DE 2017

EMITIDA VIA INTERNET

HORA: 11:5:23:7

\$;
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRABALHISTAS

Nome: MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.742.114/0001-09
Certidão n°: 127654223/2017
Expedição: 19/04/2017, às 11:06:15
Validade: 15/10/2017 • 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

MV

COMERCIO

E

SERVIÇOS

GRÁFICOS

EIRELI

-

ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
26.742.114/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i os, a h o n o r á r i o s , a 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.

\M

^Dinâmico

00 063. 1-lQ

- 1L

ORÇAMENTO - NÃO VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL.

Cnpj: . . /

-

Ins.Estadual:

Endereço: Cidade: UF:
Fone:( )

-

Fax:( )

-

Ao Cliente: 009519 • METROBUS TRANSRCOLETIVOS S/A
Cnpj/CPF: 02.392.459/0001-03 lns.Estadual:103014110 Fone:(06)2329-7133 Fax:(06)20
End.: RUA PATRIARCA N.299 Cidade:GOIANIA UF:GO

Data Emissão: 31/03/17 Validade da Proposta:31/03/17
No Orçamento: 556416 Vendedor:l60-NEIDILENE RIBEIRO RODRIGUES
Cond. Pagto:000-DINHEIRO AVISTA

Obs.:
ICo ligo

^r
UN
01
02

UN

03

UN

04

UN

05

UN

06

Descrição

Quant.

Vlr.Unlt. Vlr.Total

039300

CART HP C9351 A N 21 7ML BK ORIGINAL

14

98,80

1.383,20

039299

CART HP C9352A N 22 5ML CL ORIGINAL

H

136,00

1.088,00

038072
038073

CARTHPC8767W N9621MLBK 1X1 ORIGINAL

12
H

238,70
276,70

2.864,40

CART HP C9363W N 97 14MLCL 1X1 ORIGINAL
CART BROTHER LC798K PRETO ORIGINAL

9

190,00

1-710,00

UN

078315
078318

CART BROTHER LC79Y YELLOW ORIGINAL

ti

117,00

702,00

07

UN

078317

t.

117,00

702,00

08

UN

6

U9

UN

078316
079976

CART BROTHER LC79M MAGENTA ORIGINAL
CART BROTHER LC79C CYAN ORIGINAL

16

117,00
199,00

702,00
3.184,00

2.213,60

10

UN

074665

CART HP CN045AL N 950XL 53ML BLACK ORIGI
CART HP CN051AL N 951 8ML MAGENTA ORIG

B

99,90

799,20

11

UN

074666

CART HP CN052AL N 951 8ML YELLOW ORIGI

M

99,90

799,20

12

UN

074663

CART HP CN050AL N 951 8.5ML CYAN ORIGINA

8

99,90

799,20

Valor Total:

16.946,80
Da ta Imp: 31/03/17

17/04/2017

CAÍ \A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
00063719/0001-71
Razão Social:
PAPELARIA DINÂMICA LTDA
Nome Fantasia:PAPÊi_ARiA DINÂMICA
Endereço:
RUA 68 12 / CENTRO / GOIÂNIA / GO / 74055-100

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: 07/04/2017 a 06/05/2017
Certificação Número: 2017040701153799480470

Informação obtida em 17/04/2017, às 14:14:55.

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

hU|)S-.//www.silge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprJmírPapel.asp?VARPessoaMatriz=32382S,VARPessoa=32382&VARUf=GO&VARInscr^0006.-
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03/04/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: PAPELARIA DINÂMICA LTDA
CNPJ: 00.063.719/0001-71
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 ne 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 ã situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n5 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:03:17 do dia 06/03/2017 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 02/09/2017.
Código de controle da certidão: C38F.65AD.A480.D7D3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Mapa de Cotação

•p—

METROBUS

NETROBUS ÍRANSPuRlt LuRTiVO S/A
Pedido de Compra - Rotina: 0008/2017

Tronsporte ColeTivo S/A

Processo:

054270
Fomecedor(es):
1093' - MV COMÉRICO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
1090; - NEO PRINT INFORMÁTICA
61

ITEM

QTDE

UN

- PAPELARIA DINÂMICA LTDA
MÉDIA

PRODUTO

VALOR
» V* ,

10902

61

10934

1

14

PEÇ

CARTUCHO 21 (Impressora HP Deskjet D2400)

Unit.
Tot.

R$ 93,23
R$ 1 305,27

RS
RS

98,80
1.383,20

RS
RS

89,90
1.258.60

RS
RS

91,00
1.274,00

2

8

PEÇ

CARTUCHO 22 (Impressora HP Deskjet D2400)

Unit.
Tot.

R$ 128,30
R$l.026,40

RS
RS

136,00
1.088,00

RS
RS

124,90
999.20

RS
RS

124,00
992,00

3

12

PEÇ

CARTUCHO 96 (Impressora HP Deskjet 6940)

Unit.
Tot.

R$ 223,57
R$2.682.80

RS
RS

238,70
2.864,40

RS
RS

215,00
2.580,00

RS
RS

217,00
2.604,00

4

8

PEÇ

CARTUCHO 97 (Impressora HP Deskjet 6940)

Unit.
Tot.

R$ 254,90
R$2.039,20

RS
RS

276,70
2.213,60

RS
RS

244,00
i. 952,00

RS
RS

244,00
1.952,00

5

9

PEÇ

CARTUCHO LC79BK (Impressora Brother Mfc-j67100W)

Unit.
Tot.

R$ 198,00
R$1.782,00

RS
RS

190,00
1.710,00

R$
RS

285,00
2.565.00
_

RS
RS

119,00
1.071,00

6

6

PEÇ

CARTUCHO LC79Y (Impressora Brother Mfc-j67100W)

Unit.
Tot.

R$ 133,60
R$80 í, 60

RS
RS

1 17,00
702,00

RS
RS

175,90
f. 055.40

RS
RS

107,90
647,40

6

PEÇ

CARTUCHO LC79M (Impressora Brother Mfc-]67100W)

Unit.
Tot.

R$133,60
R$801,60

RS
RS

117,00
702,00

RS
RS

175,90
1.055,40

RS
RS

107,90
647,40

8

6

PEÇ

CARTUCHO LC79C (Impressora Brother Mfc-j67100W)

Unit.
Tot.

R$133,60
R$801,60

RS
RS

117,00
702,00

RS
RS

175,90
1.055,40

RS
RS

107,90
647,40

9

16

PEÇ

CARTUCHO 950XL (Impressora HP OfficeJet Pró 8100)

Unit.
Tot.

R$ 176.30
R$2.820,80

RS
RS

199,00
3.184,00

RS
R$

206,90
3.310.40

RS
RS

123.00
1.968,00

8

PEÇ

CARTUCHO 951M {Impressora HP OfficeJet Pró 8100)

Unit.
Tot.

RS 108,93
RS 87 1, 47

RS
RS

99,90
799 .20

RS
RS

103.90
831.20

RS
RS

123,00
984,00

j

!

10

j

11

8 '

PEÇ

CARTUCHO 951Y (Impressora HP OfficeJet Pró 8100)

Unit.
Tot.

R$ 108.93
R$871,47

RS
RS

99,90
799,20

RS
RS

103,90
831,20

RS
RS

123.00
984,00

12

8

PEÇ

CARTUCHO 951C (Impressora HPOfficejet Pró 8100)

Unit.
Tot.

R$108,93
: R$871,47

RS
RS

99,90
799.20

RS
RS

103,90
831.20

RS
RS

123,00
984,00

fjjè

/&
1.789,90
16.946,80

Total por Fornecedor:

Média Total das Médias por Itens:

16.675,66

2.005,10

1.610,70

18.325,00

14.755,20

\

l
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Mapa de Cotação

METROBUS
Ttonsporte Coletivo S/A

MtTRGBUS TRANSPORTE COlPlíVO S/A
Pedido de Compra - Rotina: 0008/2017
Processo:

054270'

AUTORIZO
Goiânia

/

/

Diretor Financeiro/Administrativo

11''04/2017

AUTORIZO
Goiânia

/

~

Pagina 2 de J

ilrlJ
METROBUS

Transporte Coletivo S/A

Itens para Cotação
Cod.: 054271

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
pedido de Compra - Rotina - 0009/2017

o\ O^Í-RO^

/*" £á-u'\-

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER

Objuto:
Processo:

Empresa:

V=>

Cond. Pag.:

N^&ãs^

Qíds

Uíi

35

UNI

15040 TONER HP CE278A (78A) RECARREGADO

125

UN

152

UN

4'

15046 TONER SAMSUNG MODELO MLT-D 104 S
1665 -RECARREGADO
16394 TONER HP 35-A ( RECARREGADO)

6

UN

5

16395 TONER HP CE 390-A (RECARREGADO)

50

UN

6

16396 TONER HP285-A (RECARREGADO)

34

UN

6

UN

sã
i
2
3

t{
8
9

v£V

Eeí^

Produto

Marca

16400 TONER HP 280-A RECARREGADO

15558 TONER SAMSUMG 4600
(RECARREGADO)
11160 TONER SANSUNG SCX 3200 RECARGA

152

13310 TONNER PARA HP LASERJET Ml 132 MFP
(85-A)

34

E*^

Preço lotai

UND
PÇ

Preço Total;

mais detalhes do produto (s), caso necess-irio);

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

De:

Aos cuidados de :

/ Empresa:

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

Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (ts) do(s) produto (s);
Constar prazo(s) e forma(s) de pagamento;
Constar telefoneis), endereço e número do CNP) da empresa;
EsLar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
l MI ;],il iilo i - asbiruido

Dúvidas e retorno,
Fone/Fax: (62) 3597-5101
E-Mail: supnmentGS@metrobus.com,bj;
Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

17/04,'201
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MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME

CNPJ: 26.742.114/000109
Fone: 62-3088-6694 / 62- 3256-3007
Proposta
Goiânia 18 de Abril de 2017
A: METROBUS
AC: ALISSON BARRETO
Ref. FAÇO USO DO PRESENTE PARA LHE ENVIAR PROPOSTA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS
CONFORME SOLICITAÇÃO:

LOTE

ITEM

MODELO IMPRESSORA

MODELO TONER

QT

VALOR
UNITÁRI

VALOR TOTAL

O
1

HP Laser Pró 400

80-A

35

R$ 55,00

R$ 1.925,00

2

2

HP LaserJet 1536

78-A

125

R$ 55,00

R$6.875,00

2

3

Samsung MI-1865W

1665

152

R$ 70,00

R$ 10.640,00

2

4

Sansung SCX-3200

1665

152

R$ 70,00

R$ 10.640,00

2

5

HP LaserJet p 1005

35-A

6

R$ 55,00

R$ 330,00

2

6

HP Iaserjet600

90-A

50

R$ 90,00

R$4.500,00

2

7

HP LaserJet P1102

34

R$ 55,00

R$ 1.870,00

2

8

HP LaserJet M11 32

34

R$55.00

R$ 1.870,00

•2

9

Sansung SCX-4600

6

R$ 75,00

R$450,00

TOTAL

RS 39.100,00

W 2

•

INCLUSO A TROCA DE PEÇAS.
proposta: 30 dias
Prazo de Entrega: 7 dias
Carolinne Arcanjo
Consultora em Vendas
(062)3256-3007
Skype/email: aelitecartuchos02@hotmail.com
Email: carolinne.vendas(ajaelite.com.br

85-A
85-A
4600

Validade de

OPRIME
Imprime confiança

ORÇAMENTO

7/04/2017

A
METROBUS
A/C.: Alisson

ORÇAMENTO

A QPRIME agradece a oportunidade de apresentar-lhe a presente proposta para
o fornecimento de suprimentos. Esta proposta foi elaborada com a intenção de
proporcionar a Prefeitura de Aragoiània, a máxima confiabilidade, garantia e
qualidade dos serviços e produtos, com a melhor relação de custo / benefício.

LOTE ITEM

2

1

35A

6

HP LASERJET 600

90A

7

HP LASERJET
P1102

85A

HP LASERJET
M1132

85A

SANSUNG
SCX4600

4600

3

iÍ

2
2

4
5

8
9

VALOR
TOTAL

35

75,00

2625,00

125

79,00

9875,00

152

75,00

11400,00

152

69,00

10488,00

6

69,00

414,00

50

180,00

9000,00

34

69,00

2346,00

34

69,00

2346,00

6

79,00

474,00

RECARGA

HP LASERJET
P1005

2

2

SOA

1665

2

2

HP LASER PRÓ
400

VALOR
MODELO
SERVIÇO QT
TONER
UNITÁRIO

HP LASERJET
1536
SANSUNG M
1865
SANSUNG
SCX3200

2

2

MODELO DA
IMPRESSORA

78A
RECARGA

RECARGA

1665
RECARGA

RECARGA
RECARGA

RECARGA

RECARGA

RECARGA

Total

Orçamento Válido por 30 Dias

CONFIANÇA é poder ACREDITAR nos outros, é ter a certeza
QUE TUDO VAI DAR CERTO. Ninguém pode comprar ou vender,
CONFIANÇA É UMA CONQUISTA.

R$ 48.968,00

OPRIME
Imprime confiança

ORÇAMENTO

7/04/2017

Caso necessitem de quaisquer esclarecimentos ou informação
adicionais, por favor, não hesitem em nos procurar ou contatar-nos, estamos a
sua inteira disposição por telefone ou e-mail.
CNPJ: 09.169.687/0001-68.

Nosso objetivo e manter a CONFIANÇA que constitui esta parceria.
E buscaremos em sinergia superar expectativas da sua empresa.
Atenciosamente,
Luana Mesquita
Departamento Comercial
Contato: 62 3235-9800 629304-5920
E-mail: atendimento05@qprime.com.br

CONFIANÇA é poder ACREDITAR nos outros, é ter a certeza
QUE TUDO VAI DAR CERTO. Ninguém pode comprar ou vender,
CONFIANÇA É UMA CONQUISTA.

17/04/2017, hUps://www.sifge.caixa-gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCI-blmprimirh'apei.asp;-vMKrtíiibudivid ir i£- i"*'

• \.-

i

** A
:

• -Í:RAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

09169687/0001-68

Razão Social: BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS EMP E EXPORTAÇÕES LTDA
Nome Fantasia:Q PRIME

Endereço:

AV CASTELO BRANCO 1587 ANDAR 01 LT 32 / SETOR COIMBRA /
GOIÂNIA/ G O / 74530-010

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

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

Validade: 06/04/2017 a 05/05/2017
Certificação Número: 2017040602390816563374

Informação obtida em 17/04/2017, às 14:19:01.

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

h[tps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel,asp?VARPessoaMatriz=14743438&VARPessoa-14743438&VARUf=GO&VAR!nsc.
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17/04/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP. E EXPORTAÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 09.169.687/0001-68
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 ã situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n- 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fa2enda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:57:43 do dia 11/04/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2017.
Código de controle da certidão: OFF9.8129.B7FB.B044
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

••

Orçamento de cartuchos 31/03/2017

CartuchoseToners
Originais, Recargas,
Manutenção eu Impressoras
LOTE ITEM

Coleta e entrega rápida!

MODELO DA IMPRESSORA

MODELO
TONER

SERVIÇO

QT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2

1

HP LASER PRÓ 400

SOA

RECARGA

35

60,00

2100,00

2

2

HP LASERJET 1536

78A

RECARGA

125

49,00 ,

6125,00

»2

3

SANSUNG M 1865

1665

RECARGA

152

58,00

8816,00

2

4

SANSUNGSCX-3200

1665

RECARGA

152

58,00

8816,00

2

5

HPLASERJETP1005

35A

RECARGA

6

49,00 ,

2

6

HP LASERJET 600

90A

RECARGA

50

60,00 ,

3000,00

2

7

HPLASERJETP1102

85A

RECARGA

34

49,00

1666,00

2

8

HPLASERJETM1132

85A

RECARGA

34

49,00

1666,00

2

9

SANSUNG SCX-4600

4600

RECARGA

6

58,00 ^
Total

NEO PR1NT INFORMÁTICA
CNPJ. 07.663.899/0001-71
Endereço: Rua 29A n9304 Qd.26A Lt.14 51.03 St. Aeroporto Goiânis-GO
Fone: 62 3092-7091 / 3092-7090 Contato: Noemi Mendes Magalhães Soares
Email: xlprint@outlook.com

294,00

348,00
RS 32.831,00

19/04/2017

^aat

mgL
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CAiXA
;AIXA ECONÓMICA FEDERAL
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07663899/0001-71

RAZÃO SociaPfNATO GUEDES DE FARIA
Endereço:
RUA 29 A IN 304 coi / SETOR AEROPORTO / GOIÂNIA / GO / 74075320

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: 05/04/2017 a 04/05/2017
Certificação Número: 2017040504432666889403

Informação obtida em 19/04/2017, às 11:13:35.

A UTILIZAÇÃO DESTE CERTIFICADO
para os fins previstos em Lei
está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caíxa.gov.br/ErnpresayCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatrÍ2^13424144&VARPessoa^13424144&VARUf^GO&VARInsc...
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATI VA DA UNIÀO
Nome: RENATO GUEDES DE FARIA - ME
CNPJ: 07.663.899/0001-71
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas •
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nSs.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751. de 02/10/2014.
Emitida às 07:41:43 do dia 16/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2017.
Código de controle da certidão: 474B.E932.A1B5.B883
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

i i

Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda
Gerência de Cobrança e Processos Especiais
Gerência da Divida Ativa e de Apoio a Execução Fiscal
CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA
NR. CERTIDÃO: N" 16396696
IDENTIFICAÇÃO:

(MM
07.663.899/0001-71

NOME:
RENATO GUEDES DE FARIA
DESPACHO (Certidão valida para a matriz e suas filiais):
NÃO CONSTA DEBITO
. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *- *. *. *. *. *. *. *• *- *. *
. *. #. *. t- *- *. *. *. *. *. *. *. *. *- *. *. *. *. *- *- *• *. *. *
. *. *. #. *. *. #. *. #. *. *. *. #. *. *. *. *. *. #. *- *. *• *. *. *
. #. #. *. *. *. *. *. *. *. *- *. *. *. *- *. *. *- *. *. *. *. *- *- *
. #. *. *. *. *. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *, *, x.. *. *. *. #. *. *. *
. #. #. *, *. *. *. *. *. *. *. #. *. *. *. *. *. *. *, *. #. *. *. *. *

FUNDAMENTO LEGAL:
Esta certidão c expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo l, combinado com a alinea 'b' do ineiso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 111
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:
Certidão VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
http://www.setaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.
VALIDADOR: 5.555.658.527.840

SUTI-SEFA/:

LOCAL E DATA: GOIÂNIA, W A B R I L DF 2017

EMITIDA VTA INTERNET

HORA: 11:18:26:3

&
%feS^

ft D

CERTIDÃO NEGATIVA DE DBITOS

TRABALHISTAS

Nome: RENATO GUEDES DE FARIA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.663.899/0001-71
Certidão n°: 127656075/2017
Expedição: 19/04/2017, às 11:19:09
Validade: 15/10/2017
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

inscrito(a)

que

RENATO

no CNPJ

sob

GUEDES

DE FARIA

-

ME ( M A T R I Z

o n° 07.663.899/0001-71,

E

FILIAIS) ,

NÃO CONSTA do B a n c o

Nacional de Devedores T r a b a l h i s t a s .
C e r t i d ã o emitida com base no a r t . 6 4 2 - A da Consolidação das Leis do
T r a b a l h o , a c r e s c e n t a d o pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de j u l h o de 2011, e
na R e s o l u ç ã o A d m i n i s t r a t i v a n° 1 4 7 0 / 2 0 1 1 do T r i b u n a l S u p e r i o r do
T r a b a l h o , de 24 de agosto de 2 0 1 1 .
Os d a d o s c o n s t a n t e s d e s t a C e r t i d ã o são de r e s p o n s a b i l i d a d e dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e e s t ã o a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
a n t e r i o r e s à d a t a da sua e x p e d i ç ã o .
No caso de pessoa j u r í d i c a , a C e r t i d ã o atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l i a i s .
A a c e i t a ç ã o d e s t a c e r t i d ã o c o n d i c i o n a - s e à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no portal do T r i b u n a l Superior do T r a b a l h o na
Internet ( 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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a 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.

24/02/2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

MATRIZ

DATADEABERTURA
03/11/2005

NOME EMPRESARIAL

RENATO GUEDES DE FARIA - ME
TfTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
A NEOPRINT INFORMÁTICA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ! CONÔMICAPRNCIRM
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)
NUMERO
304

LOGRADOURO
R29-A

CEP
74.075-320

BAIRRO/DISTRITO
SETOR AEROPORTO

COMPLEMENTO
QD26-ALT14C-01

MUNICÍPIO
GOIÂNIA

UF
GO

TELEFONE

ENDEREÇO ELETRÓNICO

(62) 3229-4463
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
i*******

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 24/02/2017 às 16:29:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/02/2017

http://w ww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressao/lmprimePagina.asp
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Mnistério do Desemrolvtmento. Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Pmdoçao
Departamento Nacional de Registro do Comerão

Mi-
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RENATO GUEDES DE FARIA
MAT\l DE tvátOf • *H» 00 wlKtol

UF

AlIOADE

MACIO.

, .

X%esuj
-

EfTVAbOCML

GO BRA SILEIRO

GOIÂNIA
SEXO

Solteiro (a)

1

REGIME; DE BENS (M cãs**)

FILHO DE Ip»)

(n*«)

AMALIA VIEIRA GUEDES FARIA

VAUDELI DE PAULA FARIA
MARCIDO EU (Ata d* nndnw«a)

IDENTIDADE ™>n«ro

14-03-1981

Qr&o t RIKT

UF

CPF (núiwro)

SSP

4041704

GO

711.212.001-25

EMANCIPADO POR (tantn ifc «nc^Mçao - Knwta no CMO d* manor)

DOMICILIADO NA

NUMERO

(lOORADOUHO-nni. »v. (*c i

RUA P- 16

922

COMPLEMENTO

BAIHRO 1 CHS» RITO

CEP

SETOR DOS FUNCIONÁRIOS

CÔDiaO DOMUNJCIP1O

74543-040
ur

MUNICÍPIO

GOIÂNIA

GO

teclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro t
de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE GOIÁS:
CÔOIGODOATD

DESCRIÇÃO C» ATO

080
CÓDIGO DO EVENTO

COEHGO DO EVB<TO

DESCRIÇÃO OO CVENTO

Cot IOO DO EVENTO

OESCRIÇAO OO CVENTO

INSCRIÇÃO
DESCRIÇÃO OO EVENTO

fJOME EMPRESARIAL

RENATO GUEDES DE FARIA
LOGRADOURO ("". ". «te.)

NUMERO

RUA 2 9 -A

304

COMPt FMENTO

BAIRRO 1 DISTRrTO

QD 26-A LT 14 C-01

SETOR AEROPORTO

MUNICÍPIO

CEP

74075-320
UF

CORREIO ELETWÔNJCO (E-MAIL)

GOIÂNIA

^0

VALOR DO CAPfTAL - RI

VAI OR DO CAPfTAL (por •*«>»)

5.000,00
CÓDIGO D6 ATTVIDADE
i i"r*tf**j>f*jL

•HtfHMl
AM.*».-****
5245-0/02

CÓDIGO OO MUNICÍPIO

CINCO MIL REAIS

DESCRIÇÃO OO OBJETO

COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS, PAPELARIA, RECARGAS E TONER PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS
COPIADORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

DATA DE INÍCIO OAS ATMOADES

NÚMERO Df. NSCR)ÇAÓ MO CNP J

01-11-2005

TRANSFERENCIA OE SEDE OU DE FH.1AL DE OUTRA UF
MRE irtenoc

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (OU P**) njpow«ntiinl«( àt U$l(lttl^

DATA DA ASSIWTUKA

ASSINATURA [XI FMTRESARIO

27-10-2005
B&KA USO EXCI USIWn DA JUMIACOM^RCIAL
AUTENTICAÇ^X
DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E A

/

//

/_

USO DA JUNTA COMERCIAL
1|'-OE
-

//
"

JUGEG Junta Comercial do Estado de Bóia
CERTIFICO O KÊGISTRC EM:
,SOB O NÚMERO;
Protocolo;
..-

03/11/2005?
52102825893
05/129738-8 y

MARIA OAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SE.CKií'1 AUI V

^^^

/

,-U

/í

.

l

/

\

Mapa de Cotaõn
Cod..

METROBUS TRANSPOR l fc COUj|tvO b/A
METROBUS
Pedido de Compra - Rotina: 0009/2017
Tronspo-le Coletivo S,'A ; Processo:

Fomecedor(es):
1093' - MV COMÉRICO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
1090; - NEO PRINT INFORMÁTICA

ITEM

QTDE

UN

9697 - Q PRIME CONFIANÇA
MÉDIA

PRODUTO

VALOR
9697

1

. 35 JN1

TONER HP 280-A RECARREGADO

3

4

r

6

:;•)

9

UN

•152

*6

UN

' 50 UN

34

7

8

UN

UN

UN

6

f 152

UND

34

PÇ

TONER HP CE278A (78A) RECARREGADO

Ks

(.ii.ini
2.100,00

KS

49,00
6.125,00

lis

KS

75.00
11.400.00

KS
KS

58,00
8.816,00

Ks

69,00
414,00

KS

49,00
294,00

RS

RS

Unit.
Tot.

RS 63.33
R$2.216.67

KS

RS

75,00
2.625.00

Unit.
Tot.

R$61,00
. R$7.625,00

KV
KV

79,00
9.875.00

RS

lis

KS

Ks

RS

TONER SAMSUNG MODELO MLT-D 104 S 1665 RECARREGADO

Unit.
Tot.

R$67.67
R$ 10.285.32

TONER HP 35-A ( RECARREGADO)

Unit.
Tot.

R$ 57.67
R$ 346.00

RS

Unit.
Tot.

R$ 110,00
R$5.500.00

RS

180.01)
9.000,00

RS

RS

RS

60,00
3.000,00

Unit.
Tot.

RS 57,67
R$ 1 .960.66

RS
KS

69.00
2.346,0(1

Ks
lis

49.00
1.666,00

KS

Unit.
Tot.

R$ 70,67
R$424,00

RS

79.00
474,00

RS

58,00
348,00

RS

lis

Unit.
Tot.

R$ 65,67
RS 9.98 1.32

Ks

69,0(1
10.488,0(1

KS
Ks

58,00
8.816,00

KS

' R$ 57,67
R$ 1.960,66

RS

69,00
2.346,00

lis

49,00
1.666,00

RS

TONER HP CE 390-A (RECARREGADO)

TONER HP 285-A (RECARREGADO)

TONER SAMSUMG 4600 (RECARREGADO)

TONER SANSUNG SCX 3200 RECARGA

TONNER PARA HP LASERJET Ml 132 MFP (85-A)

Unit.
Tot.

,

Total por Fornecedor:

KV

H*

lis

KS

lis

764,00
46.968,00

Média Total das Médias por Itens:

55,00
1.925,00

j

2

10934

10902

KS

KS

490,00
32.831,00

55-llH
6.875,00

70.00
K s 10.640,00
Ks

lis

KS

RS

55,00
330,00
90.00
4.500.00
55,00
1.870.00
75,00
450.00

70,00
K s 10.640.00

RS

55,00
1.870,00
580,00
39.100,00

40.299.64

AUTORIZO
Goiânia

/_ _ /

AUTORIZO
Goiânia

ã*

/$•
Diretor Financeiro/Administrativo

19/04/2017

.

idente

«fTÍ/ l de

G

6a<mnttnM
6 t / S O / f.1r T—-Jf1-—-—•
6 T Ojgiainif---—•"
Í/9DÃ* í

6âSS
' V

«MBB»*»-"* , QJ
tN

4° ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMAÇÃO DE LTDA EM EIRELI
MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME

Pelo presente instrumento, WESLEY MARTINS DE MIRANDA, brasileiro, solteiro,
empresário, nascido em 06/12/1988, inscrito no CPF: 737.250.801-00 portador da
carteira de identidade sob n.c 4578970, expedida pela DGPC/GO, filho de Mareio António
de Miranda e Silvia Joaquina Martins, residente e domiciliado na Rua jonas M u n n Qd 155
Lt 15 Apt 105, Condomínio José Joas, Cidade Jardim, Goiânia - GO CEP: 74.413-130, titular
da empresa Itda, MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, na Rua Xingu, n" 94
Qd 01 Lt 38 Vila Aguiar, Goiânia - GO, CEP 74.530-440, registrada na Junta Comercial do
Estado

de

Goiás

sob

NIRE

52.20352430-9

e

inscrita

no

CNPJ/MF

sob N.»

26.742.114/0001-09, ora transforma seu registra de SOCIEDADE LIMITADA - LTDA em
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá,
doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do
artigo 1033 e 980A da Lei n c 10406/02, resolve:
CLAUSULA 1 a - Fica esta sociedade em EMPRESA I N D I V I D U A L DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS
EIRELI - ME com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
CLÁUSULA 2» - O acervo desta Empresa, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais),
passa a constituir o capital da E I R E L I , mencionada na cláusula anterior.
Para tanto, firma em ato continuo, o ato constitutivo de empresa individual de
responsabilidade Ltda.

Espaço reservado è Junta Comercial do Estado de Goiás

Certifico que esle documento da empresa MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME, Nire: 52 60036661-1 , foi deferido e arquivado na JunU
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE REPOSABILIDADE LIMITADA POR
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA l" - DA DENOMINAÇÃO E NOME FANTASIA
O presente gira sob a denominação de MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME e com nome fantasia de MV COMÉRCIO E SERVIÇOS.

CLÁUSULA 2 « - DO ENDEREÇO

A empresa é estabelecida na Rua Xingu, n° 94 Qd 01 Lt 38 Vila Aguiar, Goiânia - CO, CEP
74.530-440, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em
qualquer parte do território Nacional.
CLÁUSULA 3" - OBJETO

O objeto da empresa é:

18229/99
46931/00

Serviços de acabamentos gráficos , exceto encadernação e pfastíficacão
Comercio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de
alimentos ou de insumos agropecuarios

18300/03

Reprodução de software em quaquer suporte

26213/00
26221/00

Fabricação de equipamentos de informática

46516/01

Comercio atacadista de equipamentos de informática

46516/02
47512/01

Comercio atacadista de suprimentos para informática

47512/02
61906/01

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Provedores de acesso as redes de comunicação

62015/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomendas

62023/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

Comercio varejista espec. De equipamentos e suprimentos de informática

Espaço reservado A Junta Comercial do Estado de Goiás

Certifico que este documento da empresa MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME, Nirc: 52 60036661-1 , foi deferido e arquivado na Junta
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customízaveis.
62031/00

62040/00
62091/00

63119/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não
customizaveis.
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tem tecnologia da
informação.
Tratamento de dados, provedores do serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet

85996/03
95118/00
43223/02

46494/01

46451/01

46494/02

46524/00

Treinamento de informática.
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração.
Comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico,
tais como maquinas aparelhos e equipamentos eletricos de uso domestico
maquinas de lavar fogões e geladeiras, fornos microondas e similares,
Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico
hospitalar e de laboratórios.
Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de áudio e vídeo domésticosrádios, televisores, vídeos cassete, DVDs, câmeras filmadoras e fotográficas
e similares.
Comercio Atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de
telefonia e comunicação

46494/07

Comercio atacadista de filmes cd, s e DVDs, fita disco.

47521/00

Comercio varejista de especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação.

47539/00

Comercio varejista de eletrodomésticos e equipamento de áudio e vídeo
tais como fogões, geladeiras, batedeiras fornos microondas, m a q u i n a s de
lavar, ar condicionado, etc, câmeras filmadoras, fotográficas e similares,
rádios, televisões, etc.

47571/00

Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
Espaço reservado à Junta Comercial do Estado de Goiás
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eletroeletrõnicos para uso domestico, exceto informática e comunicação.
95126/00

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

95215/00

Reparação e manutenção de equipamentos para uso pessoal e domestico

26604/00

Fabricação de aparelho eletroterapeuticos e equipamentos de irradiação

46184/02

Representantes comercias e agentes do comercio de instrumentos e
materiais odonto-medico-hospi talar.
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso
médico-hospitalares; partes e peças.
Comércio atacadista de prótese e artigos de ortopedia.
Comercio varejista de artigos médicos e ortopedia.
Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto
profissional e de segurança.
Estamparia e tcxturização em fios tecidos, artefatos têxteis e peças do
vestuários.
Confecção de artigos de vestuários masculino, feminino e infantil(blusas,
camisas.vestido, saias.calças, ternos, casacos,etc) feitos com qualquer tipo
de material [tecidos planos, tecidos de malha, couros, etc).
Confecção sob medida de artigos de vestuários masculino, feminino e
infantil (blusas, camisas.vestido, saias.calças, ternos, casacós.etc) feitos com
qualquer tipo de material (tecidos planos, tecidos de malha, couros, etc).

46648/00

46451/02
47733/00
46427/01

13405/01
14126/01

14126/02

14134/01

Confecção de roupas profissionais exceto sob medida.

14134/02

Confecção sob medida de roupas profissionais.

18113/02

Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.

18130/01
18130/99

Impressão de matérias para uso publicitário e serigrafia em geral
Impressão de material para outros usos

26515/00

Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

33295/01
41204/00

Serviço de montagem de moveis de qualquer material
Construção de edificação

42111/01

Construção de rodovias e ferrovias

42111/02

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Espaço reservado à Junta Comercial do Estado de Goiás
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42120/00

Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevadores, passarelas,
túneis(urbanos,em rodovias, ferrovias, metropolitana)

42138/00

Obras de urbanização - construção de vias urbanas.ruas e locais para
estacionamento de veículos, de praças e calcadas para pedestres de
superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas e locais para
estacionamento de veículos.

42219/04

Construção de estações e redes de telecomunicações

42219/05

Manutenção de instalações e redes telecomunicações

42928/01

Montagem de estrutura metálica

43118/01

Demolição de edifícios e outras estruturas

43118/02

Preparação de canteiro c limpeza de terreno

43126/00

Perfuração e sondagens

43134/00

Obras de terraplanagem

43215/00

Instalações e manutenção elétrica

43223/01

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43291/01

Instalação de painéis publicitários

43291/03

Instalação e manutenção e reparação de elevadores,escadas e esteiras
rolantes

43291/04

43304/01

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias
publicas, portos e aeroportos
Impermeabilizante em obras de engenharia civil

43304/02

Instalação do portas, janelas, tetos, divisórias, e armários embutidos de
qualquer material

43304/03

Obras de acabamento em gesso e estoque

43304/04
43304/05

Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores

43916/00

Obras de fundações

45111/01

Comercio varejista de automóveis , camionetas, e utilitários novos inclusive
maquinas agrícolas

45111/02

Comercio varejista de automóveis , camionetas, e utilitários usados
Espaço reservada A Junta Comercial do Estado do Goiás
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N
inclusive maquinas agrícolas
45111/03

Comercio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e
usados

45111/05

Comercio atacadista de reboques e semi-reboques novos e usados

45111/06

Comercio por atacadista de ônibus e microônibus novos e usados

45200/05

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores,
inclusive de caminhões, ônibus e outros veículos pesados.

45307/01

Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores e m a q u i n a s agrícolas

45307/02

Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras

45307/03

Comercio e varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e
maquinas agrícola

45307/05

Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

45412/01

Comercio por atacado de motocicletas e motonetas

45412/02

Comercio por atacado de velas e acessórios para motocicletas e motonetas

45412/03

Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas

45412/05

Comercio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

46141/00

Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas,
equipamentos, embarcações e aeronaves

46354/01

Comercio atacadista de água mineral
Comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados

46371/99
46397/01

Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral

46419/01

Comercio atacadista de tecidos

46419/02

Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46419/03

Comercio atacadista de artigos de armarinho

46427/02

Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e
segurança de trabalho e uniformes escolares

46435/02

Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

46435/01

Comercio atacadista de calçados
Espaço reservado à Junla Comercial do Eatado de Colas
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46460/01

Comercia atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46478/02
46478/01

Comercio atacadista de livros, Jornais e outras publicações
Comercio varejista de livros, Inclusive didáticos

46494/03

Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

46494/04
46494/05

Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
Comercio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

46494/08

Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar

46494/10

46494/99

46630/00

46656/00

46699/01
46699/99

46729/00
46737/00
46796/02

Comercio varejista de jóias, relógios e bijuterias inclusive pedras preciosas
e semi preciosas lapidadas
Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
domestico, tais como; brinquedos de qualquer material inclusive eletrônica
instrumentos musicais artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro,
cristal, porcelana, borracharia,plástico,escadas, vassouras, cabides etc,
papel de parede e similares, artigos de óptica de artigos descartáveis cm
geral(copos, talheres, guardanapos, embalagem para alimentos preparados
e outros similares], artigos de caça, pesca e camping e artigos de artesanato
Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial;
partes e peças;
Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial;
partes e peças;
Comercio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
Comercio atacadista de motores e transformadores eletricos, sistemas para
controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida de maquinas
aparelhos e equipamentos para uso, equipamentos de ginástica,
condicionamento físico moveis e equipamento salão de beleza, peças e
componentes não eletrônicos para maquinas e equipamentos referentes a
estas subclasse, relógios de ponto.
Comercio atacadista de ferragens
Comercio atacadista de material elétrico
Comercio atacadista de mármores e granitos
Espaço reservado ô Junta Comercial do Estado d» Golas
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46796/03

Comercio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras

46869/01

Comercio atacadista de papel e papelão em bruto

46893/99

Comércio atacadista de peças e acessórios para aparelhos
eletrodomésticos e eletrònicos - exceto para escritório, telefonia e
informática
Comercio atacadista de mercadorias me geral, com predominância de
produtos alimentícios

46915/00

46869/02

Comercio atacadista de embalagens

47423/00

Comercio varejista de material elétrico

47431/00

Comercio varejista de livros

47440/03

Comercio varejista de materiais hidráulicos

46796/99

Comercio atacadista de matérias de construção em geral

47440/99

Comercio varejista de matérias de construção em geral

47415/00

47547/01

Comercio varejista de tintas e matérias para pintura
Comercio varejista de ferramentas e ferragens
Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
Comercio varejista de moveis

47547/02

Comercio varejista de artigos de colchoaria

47555/02

Comercio varejista de artigos de armarinho

47555/03

47598/01

Comercio varejista de cama mesa e banho
Comercio varejista especializado de instrumentos de musicas e acessórios
Comercio varejista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

47MO/0:i

Comercio varejista de artigos de papelaria c escritório e embalagens de

47440/01
47890/05

47563/00

papel e papelão inclusive grampeadores, perfuradores, rotuladores e
outros similares.

47636/02

Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, inclusive suas peças
e acessórios
Comercio varejista de artigos esportivos

47636/04

Comercio varejista de artigos de caça e pesca, camping

47814/00

Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios, inclusive uniformes

47831/01

Comercio varejista de artigos de joalheria, ourivesaria e metais preciosos e

47636/01

Espaço reservado A Junta Comercial do Estado de Goiás

Certifico que este documento da empresa MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E1RELI - ME, Nire: 52 60036661-1 , foi deferido e arquivado na Junta
Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://wwwjuceg.go.gov.br/ e informe: N" do protocolo 17/209335-0 e o código de segurança
Su3RV. Esta cópia foi autenticada dígitalmente e assinada em 24/03/2017 09:29:04 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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semi-joias lapidadas, inclusive peças e partes.
47890/01

Comercio Varejista de suvineres. Bijuterias e artesanatos.

47890/99

Comercio varejista de artigos para festas enfeites, decorações de natal,
artigos funerários, plantas, flores e frutas artificiais para ornamentação,
artigos para bebé extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para
incêndio, rede de dormi, artigos religiosos e de culto e embalagens de
qualquer material.

49302/02

Transporte rodoviário de carga.exccto produtos perigosos e m u d a n ç a s
intermunicipal, interestadual.

53202/01

Serviços de malote não realizados pelo correio nacional

56112/01

Restaurante e similares

56201/02

Serviços de alimentação para eventos e recepções - Buffet

58123/01

Edição de jornais impressos

58115/00

Edição de livros eietrônicos

59111/01

Estúdios cinematográficos

59111/02

Produção de filmes para publicidades

59138/00

Distribuição cinematográfica de vídeos e de programas de televisão.

59146/00

Atividades de exibição cinematográfica

60217/00

Difusão em programas de radio

71197/01

Serviço de cartografia, topografia e geodesia

73122/00

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto veículos de
comunicação

73190/02

Promoção de vendas

74200/01

Atividades de produção de fotografias, exceto aéreas e submarinas

74200/02

Atividades de produção aéreas e submarinas

74200/03

Laboratório fotográficos

74200/04

Filmagem de festas e eventos

74200/05

Serviços de microfilmagem de documentos

77331/00

Aluguel cie m a q u i n a s , e equipamentos para escritório

79902/00

Serviços de reservas e outros serviços e turismo
Espaço reservado à Junta Comercial do Estado e/e Goiás

Certifico que este documento da empresa MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E1RELI - ME, Nire: 52 60036661-1 , foi defendo e arquivado na Junta
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81117/00

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
Serviços combinados para apoio e edifícios, exceto condomínio prediais

81214/00

Limpeza em prédios e em domicílios

81222/00

81303/00

Imunização e controle de pragas urbanas
As atividades de limpeza de ruas; limpeza de caixas de água e caixa de
gordura em trens, ônibus, embarcações, etc, tratamento de piscinas,
limpeza e chaminés de fornos incineradorcs, caldeiras, dultos, de ventilação
e refrigeração de ar.
Atividades paisagistas

82300/01

Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas

90019/02

90019/03

Produção e promoção de bandas, grupos musicais orquestras e outras
companhias
Produção e promoção de espetáculos das companhias e grupos de danças

90019/06

Atividades de sonorização e de iluminação

93191/01

Atividades de produtos ou produtores de eventos e competições esportiva
com ou sem infra-estrutura, tais como; atividades ligadas a organização de
eventos e competições de esportes motorizados, como corrida de
automóveis, karts.motos, etc; organização de eventos c competições hípicas
e kennies clubes
Atividades de execução de copias de chaves, reparação e concertos de
cadeados

80200/01

81290/00

95291/02

95291/04

Reparação de bicicletas, tricilose outros veículos não motorizados

95291/05

Reparação de artigos do m o b i l i á r i o

95291/99

Reparação de equipamentos esportivos; de livros, de instrumentos
musicais de brinquedos e de artigos e acessórios do vestuário

58123/02

Edição de jornais na internet não diários

96017/01

lavanderia

CLÁUSULA 4« - DO CAPITAL
O capital é de RS 90.000,00 [Noventa Mil reais), o qual este totalmente integralizado em
moeda corrente nacional do País.
Espaço reservado à Junta Comercial do Estado de Goiás
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CLÁUSULA 5a - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 10 de Agosto de 1990 e seu prazo de duração será
por tempo indeterminado.
CLÁUSULA 6* - DA ADMINISTRAÇÃO E DECLARAÇÃO
A empresa será administrada pelo seu titular, WESLEY MARTINS DE MIRANDA, a quem
caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, j u d i c i a l e extrajudicial,
desta ElRELl, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. Declara
o titular da ElRELl, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de
nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade

CLÁUSULA 7 a DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será
regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade
Anónima.
CLÁUSULA 8» - DO EXERCÍCIO

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a
apresentação do balanço patrimonial e resultado económico do ano fiscal
CLÁUSULA 9a - DO DESENPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem
condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a
administração desta ElRELl, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Espaço reservado à Junta Comercial do Estado de Goiás
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CLÁUSULA 10fl - DA ELEIÇÃO DO FORO JUDICIAL
Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste ato constitutivo,
renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja. E por se acharem em
perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a
cumprir o presente ato constitutivo, em Ol(Uma) via de igual teor.

Goiânia-CO, 17 de Fevereiro de 2017.

WESLEY MARTINS DE MIRANDA

• JUNTA COMEROÃL 00 ESTADO DE GOlAs'*

,
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METROBUS

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

Processo: 2017000248
Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.
Assunto: Fornecimento de Cartuchos de Tonner e Recarga.

DESPACHO N" 067/2017-DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a C.I. N°
038/17 da Gerência de Suprimentos, encaminhe-se à Presidência para conhecimento e decisão
quanto a viabilidade do prosseguimento do processo informando, à oportunidade, que o valor
médio global apurado para o lote 01 foi de R$ 16.675,66 (dezesseis mil seiscentos e setenta e
cinco reais e sessenta e seis centavos) e o menor preço apurado foi de R$ 14.755,20
(quatorze mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), ofertado pela
empresa MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA; o valor médio global
apurado para o lote 02 foi de R$ 40.299,64 (quarenta mil duzentos e noventa e nove reais e
sessenta e quatro centavos) e o menor preço apurado foi de R$ 32.831,00 (trinta e dois mil
oitocentos e trinta e um reais), ofertado pela empresa NEO PRINT INFORMÁTICA.
Assim sendo, sugerimos a remessa do Processo à Comissão Permanente de
Licitação para as providências de praxe.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 24 dias do mês de abril de 201/7.

RICARDO LUIZ JAYME
DIRETOR OE GESTÃO
AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Goiânia:

Marlius Braga Machado
Presidência
METROBUS

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

{(({{ffffff
Rua Patriarca n°299 Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453 6

CI045/

De:
Para:
Assunto:

2017

METROBUS

Goiânia, 24 de Abril de 2017
Comissão Perrr anente de Licitação
Gerência de T.I
Veracidade de Orçamentos p/ o Proc. 2017000248 Forn. De Cartuchoa e Tonner e Recarga

Senhor Gerente,

Em virtude da realização de Procedimento Licitatório, na
modalidade Dispensa de Licitação, referente ao processo em pauta, solicito
a inserção ao mesmo de declara* ao dessa Gerência, atestando a veracidade
dos orçamentos, já que não estão assinados e carimbados.
Após, encaminhar à CPL, para seu prosseguimento normal e
legal.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

OlícKrLo]
Presidente da CPL

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Fati ,arca N"299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74,453-610

S
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METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Goiânia, 25 de abril de 2017

CI170425A

De
Para:
Assunto:

Gerência de Tl
Comissão Permanente de Licitação - CPL
PROCESSO 2017000248 - FORNECIMENTO DE
CARTUCHOS E TONNER E RECARGA
AUTENCIDADE DAS PROPOSTAS

Sr. Presidente da CPL
Declaramos para os devidos fins que as propostas de orçamento
das empresas listadas abaixo e constantes do processo n° 2017000248
(FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER E RECARGA) são autênticas
e foram todas enviadas via mensagem eletrônica (e-mail), conforme pode-se
constatar nas cópias em anexo.
MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS
NEO PRINT INFORMÁTICA (RENATO GUEDES DE FARIA)
PAPELARIA DINÂMICA
OPRIME (BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS EMP E EXP)

Respeitosamente.

Fausto Rodrigues Valh
Gerente de Tt

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. CEP 74.453-610
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fausto@metrobus.go.gov.br

Zimbra
Orçamento de cartuchos OMV

De : Alisson Barreto Gomes da Silva
<alissonbarreto@metrobus.go.gov.br>
Assunto : Orçamento de cartuchos OMV
Para : Fausto Rodrigues Valle Jr <fausto@metrobus.go.gov.br>

Seg, 24 de Abr de 2017 17:04

anexos

De: "Carolinne - A Elite Soluções em Informática" <carolinne.vendas@aelite.com.br>
Para: alissonbarreto@metrobus.go.gov.br
Enviadas: Sexta-feira, 31 de março de 2017 16:23:51
Assunto: RÉS: Orçamento de cartuchos
Boa tarde Alisson,
MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME
CNPJ: 26.742.114/000109
Segue em anexo a proposta.

Carolinne Arcanjo l Consultora T.I
A Elite Soluções em Informática
(62) 3256-3007

[BE] 3256-3007

Vil Skype: aelitecartuchos02
@ E-mail: carolinne.vendas@aelite.com.br
S4 Site: www.aelite.com.br

De: alissonbarreto@metrobus.go.gov.br [mailto:alissonbarreto@metrobus.go.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de março de 2017 16:05
Para: Carolinne - A Elite Soluções em Informática
Assunto: Orçamento de cartuchos
Boa tarde!
Segue em anexo os itens para cotação de orçamentos de cartuchos originais
Desde já obrigado

Livre de vírus, www.avast.com.

flfuttw. »™"
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Zimbra

2017-4^25

Zimbra

fausto@metrobus.go.gov.br

Orçamento Cartuchos Neoprint

De : Alisson Barreto Gomes da Silva
<alissonbarreto@metrobus.go.gov.br>

Seg, 24 de Abr de 2017 17:06
anexo

Assunto : Orçamento Cartuchos Neoprint
Para : Fausto Rodrigues Valle Jr
<fausto@metrobus.go.gov.br>

II".
.-

u
•

rt

De: "NEO PRINT" <neoprint.cartuchos@hotmail.com>
Para: "Alisson Barreto Gomes da Silva" <alissonbarreto@metrobus.go.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 31 de março de 2017 11:19:48
Assunto: Orçamento Cartuchos
Bom dia
Segue em anexo Orçamento conforme solicitado

Orçamento de cartuchos metro.xlsx
187 KB

httpsJ/webmail.goías.gov.br/zÍmbfa'h/printmessage?id-4611
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fausto@metrobus.go.gov.br

Zimbra
Orçamento Papelaria Dinâmica

Seg, 24 de Abr de 2017 17:02

De : Alisson Barreto Gomes da Silva
<alissonbarreto@metrobus.go.gov.br>

anexos

Assunto : Orçamento Papelaria Dinâmica
Para : Fausto Rodrigues Valle Jr <fausto@metrobus.go.gov.br>

10.t

//
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.&.
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•
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De: "Papelaria Dinâmica Ltda - Vend Neidi" <neidi@papelariadinamica.com>
Para: "Alisson Barreto Gomes da Silva" <alissonbarreto@metrobus.go.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 31 de março de 2017 17:01:03
Assunto: orçamento
Boa tarde,segue em anexo cotação

Neidi
Vendedor Televendas

PAPELARIA

Dinâmica
A DINÂMICA DO MELHOR PREÇO

IJKlUll

f

mnn

(62) 3226-9300 l 3226-9320 l 3226-9321
Loja Centro: Av. Paranaíba c/ rua 68
Loja Bueno: Av. S-1 {alto da Av. 85) n. 590

«a» MJ M Assinatura_Neidilene.png
i*Mute«,iu,i 37 KB
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fausto@metrobus.go.gov.br

Orçamento Toner QPrime

De : Alisson Barreto Gomes da Silva
<alissonbarreto@metrobus.go.gov.br>

Seg, 24 de Abr de 2017 17:11
_ - i anexo

Assunto : Orçamento Toner QPrime
Para : Fausto Rodrigues Valle Jr
<fausto@metrobus.go.gov.br>
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo
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De: "LUANA MESQUITA" <atendimento05@qprime.com.br>
Para: alissonbarreto@metrobus.go.gov.br
Enviadas: Sexta-feira, 7 de abril de 2017 10:47:48
Assunto: Orçamento Metrobus
Bom dia, segue novamente.
Atenciosamente,
Luana
Mensagem original
Assunto: Orça mento Metrobus
Data:07.04.2017 09:49
DerLUANA MESQUITA <atendimento05@qprime.com.br>
Para:Alisson Barreto Gomes da Silva <atissonbarreto@metrobus.go.gov.br>
Bom dia,
Desculpe pela demora, ficamos sem internet ontem no período da tarde. Segue anexo
Orçamento conforme solicitado.
Validade do orçamento: 30 dias.
Dúvidas estou a disposição.
Em 07.04.2017 09:14, Alisson Barreto Gomes da Silva escreveu:
Bom dia Luana
Estou aguardando seu orçamento
Desde já obrigado

Atenciosamente,

Atenciosamente,

https://webmail.goias.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=4613
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METI OBUS

»

fronsporit- Cotelivo S/A

V \*#
Cl 44/20 17
De:
Para:
Assunto:

Goiânia, 25 de Abril de 2017.
Comissão Permanente de Licitação
Assessoria Jurídica
Dispensa 011/2017 - Processo n° 2017000248 - Fornecimento de
Cartuchos e Tonner e Recarga.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de pedido da Gerência de TI, através da Cl n° 161130A
datada de 30 de Novembro de 2016 (em anexo), solicitando a contratação de Empr. Espec. no
fornecimento de Cartuchos e Tonner e Recarga, para serem usados nas impressoras de todos
os departamentos da Metrobus, com projeçao de consumo para 12 (doze) meses. Os produtos
estão especificados em 02 (dois) lotes, devidamentos instruídos com 03 (três) orçamentos,
sendo:
Lote 01 - Cartuchos de Tintas, genuínas, originais, da mesma marca da impressora e de
primeiro uso.
EMPRESA
MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS
LTDA. - ME

CNPJ

Valor Total R$

26.742.114/0001-09

14.755,20

NEO PRINT INFORMÁTICA

07.663.899/0001-71

18.325,00

PAPELARIA DINÂMICA LTDA.

00.063.719/0001-71

16.946,80

Lote 02 - Recarga de Cartuchos de Tonner.
EMPRESA
MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS TDA.

CNPJ

Valor Total R$

26.742.114/0001-09

39.100,00

07.663.899/0001-71

32.831,00

09.169.687/0001-68

48.968,00

- ME
NEO PRINT INFORMÁTICA

Q. PRIME CONFIANÇA.

l 3

Metrobus Transporte Coletivo S/A-Rua Patriarca í 299 Vila Regina -Goiânia GO. Cep 74.453-610

METI OBUS

;

Tronsport' Colefivo S/A
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^ • c j »Tendo em vista a igualdade entre as propostas quanto ao objeto a ser fornecido,
bem como em razão da regularidade das mesmas, apontamos como válidas e concluímos ser
da empresa MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - ME e da empresa NEO PRINT
INFORMÁTICA, as propostas mais vantajosas para esta companhia.
Quanto â razão da escolha do fornecedor, entendemos, por motivos óbvios,
estar plenamente demonstrado o respeito aos princípios da economicidade, isonomia e a
impessoalidade, vez que a proposta da empresa MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS
LTDA. - ME de valor R$ 14.755,20 (Quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e
vinte centavos), para o Lote 01 e da empresa NEO PRINT INFORMÁTICA de valor
R$32.831,00(Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais), para o Lote 02, são as que
melhor atendem ao objeto em questão.
Quanto à justificativa de preço, entendemos, com base nas propostas
juntadas, que a da empresa MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - ME de valor
R$ 14.755,20 (Quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), e da
empresa NEO PRINT INFORMÁTICA, de valor R$32.831,00(Trinta e dois mil, oitocentos e
trinta e um reais), são as mais vantajosas para a Metrobus;
Quanto aos Recursos Orçamentários - A Metrobus Transporte Coletivo S/A,
uma sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso orçamentário do Estado,
razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através da Conta
contábil de receitas n° 4.1.1.01.
Quanto a Fiscalização

e Recebimento do objeto

fiscalização da aquisição/serviço, ficarão a cargo do

A

gestão e d

servidor(a) Fausto

Rodrigues Vaz Júnior, Gerente de tecnologia da informática, Gestor de
Contratos e do servidor Frederico André Borges matricula 4568588, Fiscal
do Contrato, ou quem for designado pelo titular dessa pasta por instrumento
que O substitua, conforme Artigo art. 40, VII da Lei 13.303/16 c/c 51 da Lei Estadual
17.928/12.
Após a devida instrução do processo, concluiu esta CPL pela declaração de
Dispensa de Licitação com fulcro no a~t. 29, inciso II da Lei Federal 13.303/2016 e art. 33
da Lei Estadual n° 17.928/12, para contratar a empresa MV COMÉRCIO E SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA. - ME, pelo valor de RS- 14.755,20 (Quatorze mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais e vinte centavos), para o Lot í 01 e a empresa NEO PRINT INFORMÁTICA pelo

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca > 299 Vila Regina - Goiânia <iO. Ccp 74.453-610
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valor R$32.831,00(Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais), para o Lote 02,
totalizando

R$ 47.586,00 (Quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais), para o

fornecimento parcelado de Cartuchos de tinta, genuínos, originais, da mesma marca da
impressora correspondente

e de primeiro uso e para o serviço de

Recarga de

cartuchos de tôner, para impressoras d-, todos os departamentos da Metrobus.
A Dispensa de Licitação justifica-se,

pela necessidade de substituição

dos

cartuchos de tôner da empresa, que após várias recargas, tem apresentado problemas
impeditivos à recarga.
Os serviços de recarga de cartuchos de tôner com eventual troca de cilindro,
lâmina e microchip, se faz necessária, no sentido de reaproveitar os cartuchos de tôner que
serão adquiridos, com o intuito de economizar, vez que podendo ocorrer a recarga, é mais
viável que a nova aquisição;
Esclarecemos outrossim, não ter sido realizado nenhum outro procedimento
licitatório, com este objeto, no presente exercício;
Assim sendo, encaminhamos o presente processo a esta Assessoria para
manifestação sobre o enquadramento da Dispensa de licitação, em questão.

Atenciosamente,

Olíçjo Lopes Vila Verde
Presidente da CPL
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CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E
NAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina,
nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas
de CONTRATANTE, representada pelo Hretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e o
Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, portadores das CI's. N° 1.404.934 SSP/GO, 1141434
SESP/GO, CPF/MF n° 307,798.551-91, 307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;
CONTRATADA:

Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, conforme cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2017000248, Dispensa de Licitação n°
011/2017, à proposta de preços apresentada em
/
/2017 e às determinações da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal n° 13.303/2016, de 30 de junho de
2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de lezembro de 2012.
Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria gê 'ai dos contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, cartuchos tôneres de
tinta,
genuínos, originais, da mesma marca Já impressora correspondente e de primeiro uso,
bem como a recarga de cartuchos de tôner, com eventual troca de cilindro, lâmina e
microchip, para suprir as demandas de impressoras, em
todos os departamentos da
sede Administrativa e Operacional da Metrobus;

METROBUS
Tro-isporte Coletivo S/A

Lote 01; Cartuchos de tinta, genuínos, originais, da mesma marca da impressora
correspondente e de primeiro uso:
LOTE

ITEM

MODELO
IMPRESSORAS

SUPRIMENTOS

QTDE

01

01

HP DeskJet D1 560

Cartucho 21

14

01

02

H P OfficeJet J 3680

Cartucho 22

08

01

03

HP OfficeJet Pró 81 00

Cartucho 950XL

16

01

04

HP OfficeJet Pró 81 00

Cartucho 951M

08

01

05

H P OfficeJet Pró 8 100

Cartucho 951Y

08

01

06

HP OfficeJet Pró 81 00

Cartucho 951C

08

01

07

H P DeskJet 6940

Cartucho 96

12

01

08

H P DeskJet 6940

Cartucho 97

08

01

09

BrotherMfc-j67100W

LC79BK

09

01

10

BrotherMfc-j67100W

LC79Y

06

01

11

BrotherMfc-j67100W

LC79M

06

01

12

BrotherMfc-j67100W

LC79C

06

Lote 02; Recarga de cartuchos de tôner:

LOTE

ITEM

ITEM MODELO IMPRESSORA

MODELO
TÔNER

RECARGA

02

1

HP Laser Pró 400

80-A

35

02

2

HP LaserJet 1536

78-A

125

02

3

Samsung MI-1865W

1665

152

02

4

Sansung SCX-3200

1665

152

02

5

HP LaserJet p 1005

35-A

6

02

6

HP laserjeteOO

90-A

50

02

7

HP LaserJet P1 102

85-A

34

02

8

HP LaserJet M11 32

85-A

34

02

9

Sansung SCX-4600

4600

6
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTftfttg1 tg£>

O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura.
A gestão do contrato ficará a cargo do sei ,'idor Fausto Rodrigues Valle Júnior e a Fiscalização a
Cargo do servidor Frederico André Borga:., ou quem for designado pelo titular desta pasta por
instrumento que o substitua, nos termo d i art. 40, VII da Lei 13.303/16.
CLÁUSULA QUARTA - DAS C )NDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, via emissão de Ordem de F ornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.
Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega
A CONTRATADA devera entregar os Cartuchos e Tonner, no Almoxarifado Geral da
Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n° 299 - Vila Regina Goiânia - CEP,: 74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota
Fiscal e ordem de fornecimento ou serviço;
•

Devera constar no corpo da nota f-scal, o número do contrato e número da ordem de
fornecimento ou serviço.

Parágrafo Segundo - Das Condições de Fornecimento
• Na Ordern de Fornecimento seroo encaminhados as especificações (quantidade e
numeração), de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficara condicionada autorização
pela Gerência de Suprimentos.
Parágrafo Terceiro - Das Condições de Recebimento
•

Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Gerência de Suprimentos
nas seguintes condições:
° Os produtos serão recebidos Provisoriamente após entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis;
° Será recebido Definitivamente, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente
aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório;
v

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

Parágrafo Quarto - A Conferência da juantidade, marca e qualidade dos produtos deverá
ser feita na presença de representante; da Contratante e da Contratada, na ocasião da
entrega. Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e,
portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.
Parágrafo Quinto - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o
cumprimento do prazo, o mesmo só começará a ser computado a partir da data em que a
circunstância impeditiva for superada.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fie j obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
art. 69, IX da Lei 13.303/16.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE l ^V

A CONTRATADA obriga-se a:

•

Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no
Termo de Referência;

•

Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo de
Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e
prazo de garantia/validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

•

•

° O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, a contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de
03 (três) dias, o produto fora das especificações contratadas;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•
•

A CONTRATANTE obriga-se a:

Cumprir fielmente o Contrato a sei firmado entre as partes;

(MJ)
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Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados peja*"
CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;
Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura
através do servidor designado Fiscal do Contrato;

existentes,

Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado,
verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as
falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;
A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não
fará cessar nem diminuirá responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO
Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios
e/ou impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze)
meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota
fiscal;
Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a
substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas
expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do
recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile
ou correio eletrônico;
Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos e serviços fornecidos pela
contratada seja maior que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE
A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na
Cláusula Quarta, pelo valor total de R$
(
}, inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a contar da data do
recebimento definitivo dos objetos contratados, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do
Contrato;
CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMEN O E PAGAMENTO
Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto
contratado e protocolizará a Nota Fiscal F a tu rã correspondente na Metrobus, que deverá ser
minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.
Parágrafo Primeiro - O pagamento à ( ONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação
pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eietrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do
Contrato.
Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em
conta-corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira
responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (rr=>rca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
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/J Processo Administrativo que abrange a relação contratual;
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//J Contrato Administrativo;
•

«y Procedimento Licitatório;

•

/yj Ordem de Fornecimento respei tiva, além de estar acompanhada de:
11

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

fj

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

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por
Certificado de Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado
CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás,
verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.
Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 3° e 4° será devolvida à CONTRATADA
e seu pagamento ocorrerá em até 0!: (cinco) dias úteis, após a data de sua última
apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao
parágrafo Primeiro da desta Cláusula.
Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado
em desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após
o recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o
especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os
prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.
Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a
ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.
Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
Parágrafo Nono - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são
inegociáveis.
Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.
CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

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

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

Tabela 1:
GRAU

CORRESPONDÊNCIA
2 °/D sobre o valor mensal do contrato
4 °/ D sobre o valor mensal do contrato
6 °/o sobre o valor mensal do contrato
7 °/D sobre c valor mensal do contrato
8 °/o sobre o valor mensal do contrato
10 c /b sobre o valor mensal do contrato

01
02
03
04
05
06

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

7.

8.

9.

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

GRAU

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e
de seus Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as
orientações da CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução
dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o
coordenador, conforme previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e
seus Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência
formalmente notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando
exigido em lei ou convenção, DOS 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.

1
2
2
2
2
2
2

2

2
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por
ocorrência.
Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou
fracionado, ou ensejar o seu retardamento, por ocorrência.
Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente
contratado nos termos da legislarão vigente, por ocorrência.
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços
contratados ou fornecer produtos defeituosos ou viciados, por
empregado ou entrega.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas
verbais, vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa,
adulterada ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o
Certame ou durante a execução contratual.
Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca,
quantitativo, espécie, qualidade etc.)

'"3 '
3
3
3

4
5
5

6
6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua
convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos prazos estipulados no presente
Instrumento.
Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração
cometida pela CONTRATADA, sem prejuíz.i de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78,
Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cessantes e/ou danos emergentes, por ela causados, a
ser apurados pela CONTRATANTE; d) Declaração de Inidoneidade, suspensão de licitar,
impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando
ressarcida a CONTRATANTE dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva
sanção.
Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida
dos valores eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer
caso,ser paga espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da
intimação da decisão ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(^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:

KETROBUS
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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 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:
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço ou fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração
Estadual;
d) sofrer condenação definitiva por prátic i dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.
Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na
execução do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.
Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem que haje culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em
violação da obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei n° 13.303/16.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições:
a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme
previsto art. 82, § 1° da Lei 13.303/16.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
para a Administração Pública:
c) judicial, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo Terceiro - A rescisão admir strativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
É vedada a transferência total ou parcial cio 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
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contrato.

• j
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03

(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
arroladas.

Goiânia-GO,

de _

de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

RICARDO LUIZ JAYME

Diretor de Gestão Corporativa

CONTRATADA:

Representante
Testemunhas:

l Nome:

CPF:

2 Nome:

CPF:

j^ v* w
_
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Forncedor:
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Empn isas Vencedoras
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METROBUS TRANSPORTE COLE TVO S/A
C.N.P.J.: 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA REGiNA GOIAINIA-GO
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10934 - MV COMERICO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA rrocessu:

Dispensa de Licitação: 0011/2017

zui /UUU/HO

i
Ite Código

Marca

Produto

Un.

Preço

Qtde

Valor Total

1

12792 CARTUCHO 21 (Impressora HP DeskJet D2400)

PEÇ

91,00

14,00

1.274,00

2

13309 CARTUCHO 22 (Impressora HP DeskJet D2400)

PEÇ

124,00

8,00

992,00

3

0157

CARTUCHO 96 (Impressora HP DeskJet 6940)

PEÇ

217,00

12,00

2.604,00

4

0317

CARTUCHO 97 (Impressora HP DeskJet 6940)

PEÇ

244,00

8,00

1.952,00

5

13873 CARTUCHO LC79BK (Impressora Brother Mfc-j67 OOW)
W)

PEÇ

119,00

9,00

1.071,00

6

13875 CARTUCHO LC79Y (Impressora Brother Mfc-j671l ;)W)
0

PEÇ

107,90

6,00

647,40

A3876 CARTUCHO LC79M (Impressora Brother Mfc-j671 <OW)
v)

PEÇ

107,90

6,00

647,40

8

13874 CARTUCHO LC79C (Impressora Brother Mfc-j67K OW)
0

PEÇ

107,90

6,00

647,40

9

15611 CARTUCHO 950XL (Impressora HP OfficeJet Pró 1100)

PEÇ

123,00

16,00

1.968,00

PEÇ

123,00

8,00

984,00

11 15610 CARTUCHO 951Y (Impressora HP OfficeJet Pró 8] 10)

PEÇ

123,00

8,00

984,00

12 15608 CARTUCHO 951C (Impressora HP OfficeJet Pró 8: X))

PEÇ

123,00

8,00

984,00

10 15609 CARTUCHO 951M (Impressora HP OfficeJet Pró 8

J)
00))

To tal

25/04/2017

Geral:

14.755,20
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C.N.P..I-: 02.392.459/0001-03
RUA PATRIARCA, 299 VILA REG NA GOIANIA-GO
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10902 - NEO PRINT INFORMÁTICA

Forncedor.

Dispensa de Licitação: 0011/2017
i

Ite Código

Marca

Produto

0

•Ç, U <J

^
£

í

J§

'^'Vj f^--

Data:

25/04/2017

Processo:

2017000248

Un.

/l

Preço

Qtde

Valor Total

1 ; 16400 TONER HP 280-A RECARREGADO

rf SERV/RECA

UNI

60,00 "T

35,00

2.100,00

2

15040 TONER HP CE278A (78A) RECARREGADO

f

SERV/RECA

UN

49,00^

125,00

6.125,00

3

15046 TONER SAMSUNG MODELO MLT-D 104 S 1665 -

$ iSERV/RECA

UN

58,00

152,00

8.816,00

*,SERV/RECA

UN

49,00

6,00

294,00

4 SERV/RECA

UN

60,00 : -V"

50,00

3.000,00

£l6396 TONER HP 285-A (RECARREGADO)

9 ,SERV/RECA

UN

49,00 i

34,00

1.666,00

7 i 15558 TONER SAMSUMG 4600 (RECARREGADO)

* 'SERV/RECA

UN

58,00

6,00

348,00

8 11160 TONER SANSUNG SCX 3200 RECARGA

* SERV/RECA

UND

58,00 --f

152,00

8.816,00

PÇ

49,00

34,00

1.666,00

RECARREGADO

4

16394 TONER HP 35-A ( RECARREGADO)

5

16395 TONER HP CE 390-A (RECARREGADO)

9 13310 TONNER PARA HP LASERJET M1132 MFP (85-A)

i SERV/RECA

^

Total Geral:

25/04/201'

32.831,00
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P A R E C E R n° 08Z

/2017

Processo n° : 2017000248
Interessado : Gerência de TI
Assunto
: Dispensa de Licitação n° 011/2017 - cartucho, tonner e recarga de
cartucho e tonner.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL - Comissão Permanente
de Licitação, por meio da Cl. n° 044/2017, de 25/04/2017, quanto à legalidade de sua
manifestação que concluiu pela carai :erizaçao de hipótese de dispensa de licitação, nos
termos do art. 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa especializada mi
fornecimento cartucho, tonner e recarga de cartucho e tonner.
Faz a CPL em sua comunicação, faz menção aos seguintes orçamentos, todos
juntados nos autos:
Lote 01 - Cartuchos de Tintas, genuíru>s, originais, da mesma marca da impressora e de
primeiro uso.
Valor Total R$

EMPRESA

CNPJ

MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁF1 ;.OS LTDA. - ME

26.742.114/0001-09

14.755,20

NEO PR1NT INFORMAT ;:A

07.663.899/0001-71

18.325,00

00.063.719/0001-71

16.946,80

PAPELARIA D I N Â M I C A l TDA.

Rua Patriarca, 299. - Ia Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
i BX: (62) 3230-7500
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Lote 02 - Recarga de Cartuchos de Tonner.
Valor Total R$

EMPRESA

CNPJ

MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - ME

26.742.114/0001-09

39.100,00

NEO PRINT INFORMÁTICA

07.663.899/0001-71

32.831,00

Q. PRIME CONFIANÇA.

09.169.687/0001-68

48.968,00

Apreciadas as propostas, verificou-se que a empresa MV COMÉRCIO E
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - N;E, CNFJ n° 26.742.114/0001-09, detêm oferta mais
vantajosa, para o lote 01, no valor de R$ 14.755,20 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais c vinte centavos) e a empresa NEO PRINT INFORMÁTICA, CNPJ ny
07.663.899/0001-71, detêm oferta mai vantajosa, para o lote 02, no valor de R$ 32.831,00
(trinta e dois mil, oitocentos e trinta e .'m reais).
A Comissão Permanent* de Licitação após a devida instrução processual,
concluiu que a situação presente enqi idra-se à hipótese de dispensa de licitação, prevista
no art. 29, TI, da Lei 13.303/16 e art. 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12, ressaltando ainda
que neste exercício não houve qualquer procedimento relativo ao mesmo obieto.
E o Relatório. Passemos à análise.
A Metrobus Transporte C oletivo S/A, uma Sociedade de Economia Mista, no
âmbito Estadual, submete-se, como regra, à legislação licitatória para contratação de
obras, serviços, compras, alienaçõe': permissões e locações, por força dos comandos
contidos no art. 37, XXI, da Constitui^ : o Federal, e art. 28 da Lei n° 13.303/16.
Todavia, em consonância às normativas acima delineadas, existem situações
nas quais a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível, em razão das
peculiaridades que a cercam, conforme apregoa o art. 29 da Lei 13.303/16 - Estatuto
Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista.
O Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista prevê
em seu art. 29, II, que é dispensável a licitação para outros serviços e compras de valor até
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme colacionamos:

Rua Patriarca, 299, V-la Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
:-iBX: (62) 3230-7500
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É Art. 29.dispensável a realização de licitação por empresas públicas e
sociedades de economia mista:

II- para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulio que possa ser realizado de uma só vez;

Desse modo, entendemos que a presente situação enquadra-se na hipótese de
dispensa em razão do valor . ou seja, não ultrapassa o limite imposto pelo inciso II do art.
29 do Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, em atenção
no Preceito Constitucional da Economicidade.
rvssnlf.ir, rontornu 1 vl.il.ido pela Comissão I V m u n e n l t 1 Jr l.idhição, ,1
inexistência neste exercício de procedimento relativo ao mesmo objeto.
Relativamente ao Decreto Estadual n° 7.466/11, que regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, ressaltamos não ser aplicável ao presente caso por se tratar de uma dispensa de
licitação, hipótese prevista do art. 8°, III.
Compulsando os autos, verifica-se a presença de 03 (três) propostas com
orçamentos completos, eis que demonstrada a devida justificativa do preço apresentado
para contratação.
Ademais, quanto aos ré :ursos orçamentados, indicação de gestor para o
Contrato e documentação de habilitarão jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, foram
satisfatoriamente atendidas.
Ante todo o exposto, SUGERE esta Assessoria Jurídica pela declaração de
dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, II, da Lei Federal n° 13.303/16 e art. 33 e 34 da
Lei Estadual 17.928/12, para que o fornecimento do objeto, nos moldes do termo de
referência, seja feita para o lote 01, na empresa MV COMÉRCIO E SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA., CNP1 n" 26.742.114/0001-09, no valor de R$ 14.755,20 (quatorze mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais r vinte centavos); e para o lote 02, n empresa NEO
PRINT INFORMÁTICA, CNPI n8 07.663.899/0001-71, no valor de R$ 32.831,00 (trinta o
dois mil, oitocentos e trinta e um rt-ais), ambos os contrato com vigência de 12 (doze)
meses.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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Quanto à comunicação e apreciação da Controladoria-Geral do Estado,
não se fez necessária, visto o que disp Se a Instrução Normativa nu 039/2016 - CGE-GO.
Porém, quanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos do art. 263, §§ 4Q
ao 6e do RITCE.
Retorne-se à CPL, para juntada do Ato Declaratório de Dispensa. Após,
encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a recomendação ora
dada, proceda a ratificação do resultado apurado pela Comissão Permanente de Licitação,
bem como a publicação, nos termos do art. 33, X, da Lei Estadual n017.928/12.
A seguir, rcmeta-se à CONTROLADORIA para a formalização do Termo
do contrato nos moldes da minuta juntada, bem como as providências subsequentes.
É o Parecer, S.MJ.
Submeta-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica, nos termos da
Portaria n° 082/13, por analogia.
Goiânia, 26 de abril de :í017.

RAFAEL DE CASTRO JU^TOR
Assessor Jurídico
OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, 299, Wa Regina - -."EP: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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Processo n° : 2017000248
Interessado : Gerência de TI
Assunto
: Dispensa de Licitação n° 011/2017 - cartucho, tonner e recarga de cartucho e
tonner.

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

DESPACHO Nfl

formulada pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.T. n° 044/2017, de
25/04/2017, quanto à legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de hipótese
de dispensa de licitação, nos termos do art 29, II da Lei 13.303/16, para contratação de empresa
especializada no fornecimento cartucho, :onner e recarga de cartucho e tonner .
Posto isto, \DOTO o Parecer n°C/C/C*

l 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado I AFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta
empresa.
Encaminhe se à CPL para juntada do Ato Declaratório de Dispensa e,
após, à Presidência, via Secretaria Gera . para caso acate a sugestão ora dada, proceda a devida
autorização, ato seguinte, à CONTROLA DORIA para as providências subsequentes.
ASSESSOI IA

JURÍDICA DA

METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 2 S DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.

IO PRIMO
OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS : '-, - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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PROCESSO N° 20170000248
DISPENSA N° 011/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Art. art.

Estadual

17.928/12 e Parecer Jurídico n° Op2 /2017, para contratação
empresas,

n°
das

MV COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - ME e

NEO PRINT INFORMÁTICA, para o fornecimento de Cartuchos de
Tintas, genuínos, originais, da mesma marca da impressora e de
primeiro uso e serviços Recarga de Cartuchos

de Tonner,

respectivamente, pelo valor total de R$ 47.586,20 (Quarenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), para serem usados
nas impressoras de todos os departamentos da Metrobus, objjetos desta
dispensa.
Face ao disposto no art. Art. 29, II da Lei 13.303/16 e Art.
33 e 34 da Lei Estadual nc 17.928/12, submeto o ato à autoridade
superior para ratificação e procedimentos cabíveis.

piânia, 26 de Abril de 2017.

Olício topos Vila Verde
Presidente da CPL

(({((((((flffllll M
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PROCESSO: 2017000248
INTERESSADO: GER. DE TI
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO N.u 071/17-PRES. - Tendo em vista o que consta
nos autos, que tratam de fornecimento de fornecimento de cartucho de tintas, genuínos, originais,
da mesma marca da impressora e de primeiro uso e serviços de recarga de cartuchos de tonner, o
Diretor Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n- 011/2017, bem
como autoriza a contratação da empresa MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME
E NEO PRINT INFORMATIVA, inscritas no CNPJ sob os n*s 26.742.114/0001-09 e
07.663.899/0001-71, no valor total de R$ 47.586,20 (Quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta o sois
reais e vinte centavos).
Encaminhe m-s e os autos à Controladoria para formali , .
contrato.

GABINETE DO DIRE'
\TE DA Ml
TRANSPORTE COLETÍVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Marlius Braga Machado
Diretor I 1 .

METROBUS TRANSPORTE COLETÍVO 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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Diário Oficial

GOIÂNIA, QUINTA-FE1RA, 27 OE ABRIL DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22.556

6.666/93 e Lei Federal n° 10.520/2002, b^m^omo, Leis Estaduais
17.928/2012 e 18.989/2015, Decreto Est
Decreia_£siaduaLrr 7.468/11..
2016000252
PROCESSO
PREGÃO ELETRÔNICO
007/2017

dos envelopes das Propostas Comerciais, às 09 noras do dia 28 de
abril de 2017, na sala de reuniões do NELIC - sede da AGETOP.
Goiânia, 26 de abril de 2017.
TAÍS HELENA MUSSE
Chefe do PR-NELIC

OBJETO

Visto:
JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP
Pr.-5(,.,,o:o 13875

Departamento Estadual de Transito - DETRAN
OAFA DÊ ABERTURA

Contratação de empresa militante
do ramo de fornecimento de
: géneros alimentícios (Café e
Açúcar), per um período de
12(doze) meses com entregas
i mensais, para atender o Detran/
Go - (Capital (Sed - Vapt - Vupl's),
Interior (Ciretrans - Vapt - Vupt's),
;• orme Edital e seus anexos.
• ' 2017

HORÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2017
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás - DETRAN/
GO torna público, para conhecimento dos interessados, aue eslã
disponível em sua sede, na sala da Gerência de Licitações, Av. Atílio
Corrêa Lima s/n - Cidade Jardim - Goiânia-GO, fone/fax: (Oxx62)
3272-8140 ou através dos "sites" www.comprasnet.ao.ijov.br e yjwt
d_gtran.go.gov.br. o Edital de Licitação, na forma da Lei Federal na

09;00 HORAS
RS 512-314,40

VALOR

Goiânia, 25 de Abril de 2017.
Núbia Marta Dirtiz Oliveira
Presidente da CPL

.

•

PARAESTATAIS - SOCIEDADES DE ECONOMIA MIS
Agência Goiana de Habitação -AGEHAB
AVISO DE EXTRAIO DE CONVÉNIOS
A Agência Goiana de Habitação -AGEHAB, Sociedade df -conomia Mista: inscrita no CNPJ 01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A, n°
541, Setor Aeroporto, nesta Capital, representada nepie a'i pelo seu Presidente LUIZ ANTÓNIO STIVAL MILHOMENS i• Caricio das atrn
,. •
que ihe são conferidas pelo Estatuto Social da APtH^ó, Jomo gestora dos pr i
i
--'ais no f.sidc< lê
• '.<
> c.
-jorwatos firmados entre esta Agência e as entifiador. abaixo relacionados coii as segu níes características'
l. Natureza: Programa Habitar Melhor, Cheque-Uoradia/Ccnstrução
II. Objeto: Conyé_njQ_de_CoQperacão Técnica para Aplicação dos recursos do Programa Habitar Melhor para a construção de 262 unidades
habitacionais no Parque Tremeridão, município de Goiânia
Mi. Origem dos recursos: Cheque-Moradia - crédito outorgado de ICME
Convénio
Processo
; 2016.01031.001900-90

201701000025

Convenente
; GEOAMBlt -

:CNPJ
C3.?1'j/t38/0001-0â

Assinatura
26/04/17

Vigência
.26/0419

Valor R$
3.290.720,00

Goiânia, 26 de abril de 2017.
LUtZ AMTONIO STIVAL MILHOtf EN3
..fi

Metrobus Transporte Coletivo S/A

A METROBUS TRANSPORTE COUÊTIVO S.A., torna público
a dispensa de licitação para contratação das empresas MV
Comercio e Serviços Gráficos Ltda-ME e Neo Print Informática,
CNPJ n° 26.742.114/0001-00 « 07.663.890/0001-71, no valor total
de RS 47.586,20 nos termos do Art. 29, XV da Lei n° 13.303/16
e Artigo 33 e 34 da Lei Estadual 17.928/12, conforme processo
2017000248, visando a aquisição de cartuchos novos e recarga
de cartuchos.
MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
Protocolo 13884

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

Piotocolo 13955
PROCESSO N" 2366/2017 - SANEAGO
201700052000042 - CGE 201700052000043 -TCE
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, pessoa jurídica de
direito privado inscrita noCNPJ/MJsob n°01.616.929/0001-02, por
': Í\D do Presidente da Comissão Permanente de Licitações PR-CPL torna públicc aos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrânico, do tipo me"or preço por item, para
AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PADRÃO SANEAGO
MODELO 1, PARA CORTE, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SANEAMENTO DE GOIÃS
S.A., conforme disposições fixadas no edital e anexos.
Na data. horáno e endereço eletrõnico abaixo indicados far-se-á
a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrònico, acessado por
meio do site: www.saneago.com.br
DATA DE ABERTURA: 19 (dezanove) de maio de 2017 HORÁRIO DE BRASÍLIA: 08h30min (oito horas e trinta minutos).
O Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no
1 .v.samago.com.lJr.
''ô de abril de 2017
Ednilson Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2017
!
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DE
PARA
ASSUNTO
C.I Ng

:
:
:
:

CONTROLADORIA
SECRETARIA GERAL
Encaminha Proc. 2017000248 Contr. 025 e 026/17 Assinaturas
070/17
DATA: 28/04/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Rcgramento de Rotinas definido no âmbito da
CONTROLADORIA, instituída pela Portaria ne 099, de 22 de setembro de 2016, utilizamo-nos
do presente para encaminhar, Contrato Administrativo n" 025/17 a ser firmado com MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME, Contrato Administrativo n'-1 026/17, a ser firmado com RENATO GUEDES DE FARIA-ME, oriundos do processo ns 2017000248, para colheita
das assinaturas e posterior encaminhamento à Assessoria de Gestão.
Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida dos instrumentos contratuais 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,

Lúcio ANTÓNIO ARANTES
Assessor de CONTROLADORIA

METROBUS TRANSPORTE COLETTVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Refina - CEP: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 e-mail contrnladtiria^nu-trobus.go.gov.br

CM)

.

METROBUS

CONTRATO N D

25/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A
E MV
COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME N AS CLÁUSULAS E CON DIÇÕES
ABAIXO:

CONTRATANTE:
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n" 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente, MARLIUS BRAGA MACHADO, RG 1.404.934 SSP/GO, CPF/MF n°
307.798.551-91; Diretor de Gestão, RICARDO LUIZ JAYME, RG n u 1141434 SESP/GO, CPF ng 307.303.681-49,
residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;
CONTRATADA:
MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME; com sede à Rua Xingu, n°. 94, Qd. 01, Lt. 38, Vila
Aguiar, CEP 74.530-440, Goiânia GO, inscrita no CNPJ/MF sob o ntj 26.742.114/0001-09, doravante
denominada apenas CONTRATADA, representada por seu titular e administrador, Sr. WF.SLEY MARTINS
DE MIRANDA, RG 4578970 DGPC/GO, CPF/MF n" 737.250.801-00, residente e domiciliado a Rua Jonas
Munn, sna., Qd. 155, Lt. 15, Apt g . 105 - Cond. José Joas, Cidade Jardim, Goiânia-GO, CEP 74.413-130;
Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O presente contrato vincula-se ao Processo n" 2017000248, Dispensa de Licitação n" 011/2017, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal n°
13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e I ,ei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.
Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, cartuchos tôner de tinta, genuínos, originais, da
mesma marca da impressora correspondente e de primeiro uso, para suprir as demandas de impressoras, em
todos os departamentos da sede Administrativa e Operacional da Metrobus;

Lote 01; Cartuchos de tinta, genuínos, originais, da mesma marca da impressora correspondente e de
primeiro uso:
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METROBUS

Fomcedor:

10934 - MV COMERICO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTQft - ME

Dispensa de Licitação: 00 U/2017

[te Código

Produto

Marca

Data:

25/04/2017

Processo:

20170002-48

UM.

Preço

Cod: 054430

Qtde

Valor Total

]

12792 CARTUCHO 21 (Impressora HP DeskJet D2400)

i 'f c;

91,00

14,00

1.274,00

2

13309 CARTUCHO 22 (Impressora HP Deskjet D2400)

PI f.

124,00

8,00

992,00

3

0157

CARTUCHO 96 (Impressora HP DeskJet 6940)

l'!'.

217,00

12,00

2.604,00

CARTUCHO 97 (Impressora HP DeskJet 6940}

prç

244,00

4

0317

8,00

1.952,00

5

13873 CARTUCHO LC79BK (Impressora Brother Mfc-J67100W)

PEÇ

119,00

9,00

1.071,00

6

13875 CARTUCHO LC79Y (Impressora Brother Mfc-J671QOW)

PEÇ

107,90

6,00

647,40

7

i ;iíi /o

CARTUCHO LC79M {Impressora Brother Mfc-j67100W)

prc

107,90

6,00

647,40

8

13874 CARTUCHO LC79C (Impressora Brother Mfc-]67100W)

PEÇ

107,90

6,00

647,40

9

1 '.(, 1 l CARTUCHO 950XL (impressora HP OfficeJet Pró 810Q)

PEÇ

123,00

16,00

1.968,00

IO

15609 :ARTUCHO 951M (Impressora HP OfficeJet Pró 8100)

PEÇ

!?3,00

8,QC

984,00

11

15610 CARTUCHO 951Y (Impressora HP OfficeJet Pró 8100)

PEÇ

123,00

8,00

984,00

1?

15608 CARTUCHO 951C (Impressora HP OfficeJet Pró 8100)

PEÇ

123,00

8,00

984,00

Total Geral:

14.755,20

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário Fausto Rodrigues Valle Júnior e a Fiscalização a Cargo do
funcionário Frederico André Borges, conforme ato próprio de designação, assinado pelo titular desta pasta
por instrumento que o substitua, nos termo do art. 40, VII da l ,ei 13.303/16.
CiÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO,

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal,
via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Uiretoria.
Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega
a) A CONTRATADA deverá entregar os Cartuchos e Tonner, no Almoxarifado Geral da Metrobus
Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, n" 299 - Vila Regina - Goiânia - CEP.: 74.453610, no horário compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo
estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento ou serviço;
b) Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de
fornecimento.
Parágrafo Segundo - Das Condições de Fornecimento
a) Na Ordem de Fornecimento serão encaminhados as especificações (quantidade e numeração), de
acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

Rua Patriarca, n°. 299, Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453-610 - controladoria@metrpbus.go.gov.br
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METROBUS
Transporte Cdstivo S/A

b) A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficara
Gerência de Suprimentos.
Parágrafo Terceiro - Dnt Contiiçõ^ iic
a) Os produtos serão recebidos por funcionário designado pela Gerência de Suprimentos nas
seguintes condições:
b) Os produtos serão recebidos provisoriamente após a entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, no prazo de até 03 (três)
dias úteis;
c) Será recebido Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do
recebimento provisório;
d) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-sc-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
Parágrafo Quarto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na
presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela
Contratante.
Parágrafo Quinto - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o cumprimento do prazo,
o mesmo só começará a ser computado a partir da data em que a circunstância impeditiva for superada.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da Lei 13.303/16.
CLÁUSUtA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de
Referência;
b) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nu 8.078, de 1990);
d) O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, a
contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das
especificações contratadas;
e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
l ! l o m n n k M i ,1 Vdministração, no [>r.i/o n u \ mo cie 2 í (\ n U 1 r t j L u i t r u ) l u m i s qm 1 jiilivcili' ,1 d.it.i u.i
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
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g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;
i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
j) Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do contrato;
k) l n formar na embalagem através de rótulo a discriminação do produto ou material acondicionado
neste;
1) Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o
recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
m) No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá
considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente no Estado de
Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de
origem da empresa e o Estado de Goiás.
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham
CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

a

ser

formalmente

solicitados

pela

c) Zelar pelo bom andamento do contrato, d i r i m i n d o dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contrato;
d) Ffet.uar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
e)Relacionar-se com a CONTRATADA através de funcionário designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
saneadoras;
f) A açao ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar
nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO
Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou
impropriedades de fabricação dos produtos durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da
entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;
Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os
mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo de 03 (três)
dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela
CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico;
Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos e serviços fornecidos pela contratada seja maior
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que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminada na Cláusula
Quarta, pelo valor total de R$ 14.755,20 (quatorze mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos),
inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a contar da data do
recebimento definitivo dos objetos contratados, com a apresentação da documentação pertinente e da
respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;
CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contratado e
protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada,
conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.
Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.
Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente
bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA c de sua inteira responsabilidade os dados
fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as
características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) c consignar os números do(a):

i além de estar acompanhada de:
a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos
entregues;
b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS,
Trabalhista etc.)Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de
Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da
empresa e o objeto adjudicado/licitado.
Parágrafo Quinto — A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar
os documentos solicitados nos parágrafos 3- e 4'-' será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá
em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de
pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo Primeiro desta Cláusula.
Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento
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provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especifica^fefjgrj^feito ou
incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando
suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.
Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa
haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.
Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente
com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
Parágrafo Nono - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são inegociáveis.
Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.
CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

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

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arts. 82 a 84 da Lei Federal n" 13.303/16, na Lei
Estadual n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a
natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts.
82 a 84 da Lei Federal ne 13.303/16; e Lei Estadual n9 17.928/12, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
descrita nos art. 89 a 99 da Lei Pederal 8.666/93.
Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá
apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a
produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.
Parágrafo Terceiro - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada
para este fim.
Parágrafo Quarto - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste,
sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme
infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado
dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas
ou não as Ordens de Serviço no Contrato.
Tabela 1:
GRAU
01
02
03

CORRESPONDÊNCIA
2 % sobre o valor mensal do contrato
4 % sobre o valor mensal do contrato
6 % sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2:
INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)
ITEM
GRAU
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de seus
1
1.
Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientações da
2
2.
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução do objeto,
2
3.
por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
2
4.
atenda às necessidades, por funcionário.
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador,
1
5.
conforme previsto no Kdital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
2
6.
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus
2
7.
Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EFIs (Equipamentos de Proteçào Individual), quando exigido
2
8.
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,
2
9.
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.
3
10. Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.
3
11. Entregar o objeto licitado de forma parcial ou fracionado, ou ensejar o seu
retardamento, por ocorrência.
3
12. Deixar de empregar, na execução do objeto, pessoal legalmente contratado nos
termos da legislação vigente, por ncorrrnna.
3
13. Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou
fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
4
14. Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
5
15. Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
5
16. 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.
6
17. Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
18. Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou
6
que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.
6
19. Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)
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Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento)
ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipótes^snSfe^ecusar-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 Inidoneidade,
suspensão de licitar, impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a CONTRATANTE dos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.
Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer caso, ser paga
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão ou
cobrada judicialmente.
Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.
Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de participação em licitação e
o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Goiás, deverão ser
graduados pelos seguintes prazos:
1-6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado
as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
11-12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou
do fornecimento de bens;
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de 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 n2
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
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comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execuçaf^fS^&t^at
(?/-» data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da
obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei n u 13.303/16.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
nos termos do art. 81, §19, da Lei ne 13.303/16.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condições:
a) por determinação unilateral no caso de aplicação de sanção Administrativa, conforme previsto art. 82, § le
da Lei 13.303/16.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, redu/ida a termo, desde que haja conveniência para a
Administração Pública;
c) judicial, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.
ía-GO, 27 c}e abril/tfé 2017. ,

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor Presidente

RICARDO LUIZ JAYME
Diretor de Gestão

WESL^MARTINS DE MIRANDA
*

Representante

Testemunhas:
l-

Nome:
CPF

Nome:
CPF
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COI> TRATO N° 26/17

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

CONTRATANTE:
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO SÁ, com sede à Rua Patriarca, ne 299, Vila Regina, nesta
capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n'1 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de
CONTRATANTE, representada pelo Diretor-';residente, MARLIUS BRAGA MACHADO, RG 1.404.934
SSP/GO, CPF/MF n° 307.798.551-91; Direto- de Gestão, RICARDO LUIZ JAYME, RG na 1141434
SESP/GO, CPF ne 307.303.681-49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;
CONTRATADA:
RENATO GUEDT-S DE FARIA-ME; com f .de à Rua 29-A, n°. 304, Qd. 26-A, Lt. 14 C-01, Setor
Aeroporto, CEP 74.075-320, Goiânia GO, ins úta no CNPJ/MF sob o na 26.742.114/0001-09, doravante
denominada apenas CONTRATADA, repres- ntada por seu titular, Sr. RENATO GUEDES DE FARIA,
RG 4041704 SSP/GO, CPF/MF n u 711.212.001- :5, residente e domiciliado a Rua P-16, Ntf. 922, Setor dos
Funcionários, Goiânia-GO, CEP 74.543-040;
Tem justo e acordado o presente Contrato i - * Prestação de Serviço, conforme cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LÊ ÍAL
O presente contrato vincula-se ao Processi nQ 2017000248, Dispensa de Licitação n° 011/2017, à
proposta de preços apresentada em 31/03/2C 17 e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993; Lei Federal n5 13.303/2016, d 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de
dezembro de 2011.
Aplicam-se ainda à presente relação ju ídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria geral < is contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
A CONTRATADA compromete-se a prestar *rviço à METROBUS, de recarga de cartuchos de tôner,
com eventual troca de cilindro, lâmina e miei chip, para suprir as demandas de impressoras, em todos
os departamentos da sede Administrativa e C : eracional da Metrobus;
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Lote 02; Recarga de cartuchos de tôner:
'<^*V>JI 1V*^-'

Fomcedor:

Data;

10902 - NEO PRINT INFORMÁTICA

Processo:

Dispensa de Licitação: 0011/2017

Ete Código
1

Produto

16400 TONER HP 280-A RECARREGADO

Marca

Un.

^5/04/2017
2017000348

Preço

Cod: 054431

Qtde

Valor Total

SERV/RECAR UNI

60,00

35,00

2.100,00

125,00

6.125,00

152,00

8.816,00

2

15040

TONER HP CE278A Í?8A) RECARREGADO

SERV/RECAR UN

49,00

3

15046

TONER SAMSUNG MODELO MLT-D 104 S 1665
RECARREGADO

SERV/RECAR UN

58,00

4

16394

TONER HP 35-A ( RECARREGADO)

Sf-RV/RECAR UN

49,00

6,OQ

294,00

UN

60,00

50,0í

3.000,00
1.666,00

5

16395

fONER HP CE 390 A (RECARREGADO)

SERV/RECAR

6

16396

TONER HP 285-A (RECARREGADO)

SERV/RECAR UN

49,00

34,0í

UN

58,00

6,00

UNO

58,00

152,00

8.816,00

49,00

34,00

1.666,00

7

15558

FONER SAMSUMG 4600 (RECARREGADO)

SERV/RECAR

8

1 1 K. li

rONER SANSUNG SCX 3200 RECARGA

SERV/RECAR

9

13310

CONNER PARA HP LASERJET M1132 MFP (85-A)

SERVBECAR PC

Total Geral:

348,00

32.831,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
A gestão do contrato ficará a cargo do funciona io Fausto Rodrigues Valle Júnior e a Fiscalização a Cargo do
funcionário Frederico André Borges, conforme ato próprio de designação, assinado pelo titular desta pasta
por instrumento que o substitua, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal,
via emissão de Ordem de Serviço, devidamente autorizada pela Diretoria.
Parágrafo Primeiro - Do local de Entrega
a) A CONTRATADA devera entregar os Cartuchos e Tonner, no Almoxarifado Geral da Metrobus
Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, ns 299 - Vila Regina - Goiânia - CEP.: 74.453610, no horário compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 - 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo
estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de serviço;
b) Devera constar no corpo da nota fiscí l, o número do contrato e número da ordem de serviço.
Parágrafo Segundo - Das Condições de Serviço
a) Na Ordem de Serviço serão encaminhados as especificações (quantidade e numeração), de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE.
b) A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficara condicionada autorização pela
Gerência de Suprimentos.
Parágrafo Terceiro - Da? Condições de Recebimemo
a) Os produtos serão recebidos por iuncionário designado pela Gerência de Suprimentos nas
seguintes condições:
b)Os produtos serão recebidos Proviso iamente após entrega, para efeito de posterior verificação
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conformidade com as especificações cc-istantes do Edital e da propòs^^aar©ro^de até 03 (três)
dias úteis;
a) Será recebido Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, ? sua consequente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do
recebimento provisório;
b) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como ré ilizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
Parágrafo Quarto - A Conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na
presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não
puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela
Contratante.
Parágrafo Quinto - Havendo ato ou fato imputável à CONTRATADA que impeça o cumprimento do prazo,
o mesmo só começará a ser computado a partir da data em que a circunstância impeditiva for superada.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 69, IX da I,ei 13.303/16.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de
Referência;
b) Efetuar a entrega dos produtos cm perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nc 8.078, de 1990);
d) O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, a
contratada substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto fora das
especificações contratadas;
e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
i) Responsabilizar-se pelas despesas lios tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, desloi amento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na ext rução do contrato;
j) Manter todas as condições legais de habilitação durante o prazo de vigência do contrato;
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k) Informar na embalagem através de r ttulo a discriminação do pròdíft@p^máterial acondicionado

neste;
1) Manter estoque suficiente e responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos ou prestação de
serviços, até o recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE;
m) No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá
considerar o seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente no Estado de
Goiás. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de
origem da empresa e o Estado de Goiás
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partos;
b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a
CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

ser

formalmente solicitados

pela

c) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do
funcionário designado Fiscal do Contraio;
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
e) Relacionar-se com a CONTRATADA através de funcionário designado pela CONTRATANTE,
Fiscal do Contrato, o qual acompanhara e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
saneadoras;
f) A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar
nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO
Parágrafo Primeiro - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou
impropriedades na recarga de Cartuchos e Tonner durante o prazo no mínimo de 12 (doze) meses, a contar
da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;
Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os
mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropricciades de recarga, às suas expensas, no prazo de 03 (três) dias
úteis, contado do primeiro dia subsequent > àquele do recebimento da notificação expedida pela
CONTRAI ANTE, que poderá ser feita por fax s tnile ou correio eletrônico;
Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia cios produtos e serviços fornecidos pela contratada seja maior
que o estabelecido no Parágrafo Primeiro, dever í prevalecer o maior;
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE
A CONTRATADA fornecerá o objeto de acorde- com a Ordem de Serviço discriminado na Cláusula Quarta,
pelo valor total de R$ 32.831,00 (trinta e dois m-I oitocentos e trinta e um reais), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (dias) a contar da data do recebimento definitivo dos
objetos contratados, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá
ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;
CLÁUSULA OITAVA-DO FATURAMENTO • PAGAMENTO
Expedida a Ordem de Serviço a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contrata
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S<S^ Responsável % ,
protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondi nte na Metrobus, que deverá serxff^mucios^^ite atestada,

conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.
Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da
recebimento definitivo do serviço, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.
Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente
bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados
fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrôni- n deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as
características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a):

y-9-j além de estar acompanhada de:
a) Cópia da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos
entregues;
b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS,
Trabalhista etc.).
Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de
Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazt-nda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da
empresa e o objeto adjudicado/licitado.
Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar
os documentos solicitados nos parágrafos 3° e 4" será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá
em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de
pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo Primeiro desta Cláusula.
Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com
o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento provisório
constatar que o serviço foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será
notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento
até que seja sanada a situação.
Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa
haverá compensação financeira, em seu favor, p.:ilo índice 1PCA, pró rata die.
Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas ;'-e Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente
com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
Parágrafo Nono - Os créditos da execução contr.itual de títularidade da CONTRATADA são inegociáveis.
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Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CadasttcfafRgjeftãr de Pessoa
jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coleti/o S/A. É 02.392.459/0001-03.
CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS

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

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

Tabela 2:
ITEM
1.

2.
3.
4.

CORRESPONDÊNCIA
2 sobre o valor mensal do contrato
4 sobre o valor mensal do contrato
6 °//o sobro o valor mensal do contrato
7 °//o sobre o valor mensal do contrato
8 o//o sobre o valor mensal do contrato
10 o/it sobre o valor mensa do contrato
o/
/o
o/
/o

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Kdital, 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 p ;>n'ssionais alocados na execução dos serviços,
por ocorrência.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por funcionai <o.

GRAU
1
2
2
2

\a P

(Ml
METROBUS
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\CÍ- Responsável Jcy

.cv

r-<?r/

Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o cooí^d&^^conforme previsto no Edital, por ocorrência.
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
6.
CONTRATANTE, por ocorrência.
Deixar de cumprir quaisquer dos irens do Edital, Termo de Referência e seus
7.
Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
8.
em lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que
se negarem a usá-los, por ocorrência.
9.
Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.
10. Deixar de zelar pelas instalações utili/adas da CONTRATANTE, por ocorrência.
11. Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou
ensejar o seu retardamento, por ocorrência.
12. Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado nos
termos da legislação vigente, por ocoí rência.
13. Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou
fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.
14. Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.
15. Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
ou fornecimentos contratuais, por atendimento.
16. 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.
17. Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
18. 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.
19. Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

5.

2
2
2

2

2

3
3
3
3
4
5
5

6
6

6

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato
ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipóteses de recusar-se à
celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dia> 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 dependL-r 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 contratai com a Administração Pública Direta e índireta 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 c:. respectiva sanção.
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Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após r.-guiar processo administrativo, serã!j&Waxi(feudos valores
eventualmente

devidos pela CONTRATAN FE, ou

ainda

poderá, em qualquer ""caso, ser

paga

espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão ou
cobrada judicialmente.
Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmentc o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei,
Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei I-stadual 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 motivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou
do fornecimento de bens;
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço ou fornecimento sem justa
CONTRATANTE;

fundamentação

e prévia comunicação à

c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Kstadual;
d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.
Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato
resultar de caso fortuito ou de força maior.
Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei na
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a
data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTEiíACÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da
obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei nc 13.303/16.
Parágrafo Primeiro — A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
reduções que se fizerem necessárias, até o limitr de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
nos termos do art. 81, §12, da Lei nQ 13.303/16.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato podei á ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condições:
a) por determinação unilateral no caso de aplic; cão de sanção Administrativa, conforme previsto art. 82, § }da Lei 13.303/16.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
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Administração Pública;
c) judicial, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Goiânia-GO, 27 de abril de 2017.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente

\O ÍUIZ JAYME

Diretor de Gestão

CONTRATADA:

GUEDESpE-TARIA
Representante

\,

Testemunhas:

lNome:
CPF:

Nome:
CPF:
CONFERIDO

/
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PORTARIA N°'UJ^' DE ABRIL DE 2017

"*

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

RESOLVE:

Art l- - Designar o Gerente de TI, na pessoa do Funcionário Sr. FAUSTO
RODRIGUES VALLE JÚNIOR e do Sr. FREDERICO ANDRÉ BORGES, conforme Resolução Pres. n°. 018,
de 16 de novembro de 2015, e em atenção ao art. 67 da Lei n" 8.666/93 c/c 51 da Lei Estadual 17.928/12,
para desempenharem as tarefas de Gestão e Fiscalização, respectivamente, dos Contratos
Administrativos, firmado com MV COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME Contr. ng 025/17 e
com RENATO GUEDES DE FARIA-ME Contr. n'J 026/17, ambos oriundos do Processo n° 2017000248.
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.

CUMPKA-SI:.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS J-j DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2017.

MARLIUS BRAGA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
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Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO
EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS ASSINADOS NO MÊS DE ABRIL 2.01Í
CONTRATO
PROC.
1055/2011

025/2012

973/2011

012/2013

TERMO
ADITIVO
N",

CONTRATADA

OBJETO

DATADO
CONTRATO

MATABEM- SISTEMA
MERCANTIL DE
HIGIEN1ZACÃOE
CONSERVAÇÃO
LTDA-ME
G^RRA FORTE
ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

PR&61AÇÁO DE
SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
LIMPEZA

VIGÊNCIA

09/04/2012

DATA DO
">
ADITIVO
07/04 '2(.

02/05/2013

28/04/201 7

03/05/2017
A
02/05/2018

11/04/2017
A
10/04/2018

Protocolo 15058

Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO. 2017000248
ASSUNTO: Contrato de Fornecimento n" 025^17 e 026/17
OBJETO: Fornecimento de cartucho de toner de tinta, genuínos,
originais da mesma marca da impressora
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A
CONTRATADA: MV Comercio e Serviços Gráficos e Renato Guedes
de Faria-ME
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR: RS 14-755,20 e R$ 32.831,00
ASSINATURA: 27/04/17
NORMA LEGAL: - Dispensa de Licitação n° 011/17 -Baseado na Lei
n° 13.303/16 e Lei Estadual n° 17.928/12
SIGNATÁRIOS: Marlius Braga Machado, Ricardo Luiz Jayme Metrobus e Wesley Martins de Miranda - MV Cnm e Serviços Gráficos
Ltda; Renato Guedes de Faria - Renato Guedes de Fafia-ME,
Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

Protocolo 15100

SANEAGO
GOVERNO DE GOIÁS
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 041/2017
PROCESSO N° 4337/2017 - SANEAGO
201700052000060 - CGE 201700052C00061 - TCE
IEAMENTO DE GOIÁS S.A. SANEAGO, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob n" 01.616.-329/000102, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de
-;s - PR-CPL, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrômcc, do tipo menor preço por
item, para PARA AQUISIÇÃO DE CLORADORES A GÁS CLORO.
DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A., conforme disposições fixadas no edital e anexos.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á
a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico- acessado por
meio do site: www sãneago.com.br.
DATA DE ABERTURA: 18 (dezoito) de maio de 2017 - HORÁRIO
DE BRASÍLIA: 08h30min (oito horas e trinta minutos).
O Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no
site. '•AiVAV.saneago.com.br.
Goiânia, 04 de maio de 2017
Ednilson Alves da Rocha
Presidente da PR-CPL

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

DOAÇÃO DE

O SEU MAIOR GE

DIÁRIO OFIfl \ DO ES CADO DE GOIÁS
Io aigilulmeme pela ABC - AOENCIA BRASIL CIÍNTRAL
( ODIGO Dl. M l \I \ AO: l lj.154d'>

Protocolo 15122

