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METROBUS
T-CTKDC-IC Cclcti/c S/A

METROBUS
Trcnrccrte Colotivo S.'A

CONTRATO NB 003/18

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E O REI DO
BORRACHEIRO LTDA. EPP, NAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE;

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede ã Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina, nesta capital,
inscrita no CNPj/MF sob o nu 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE,
representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO, CL NQ 1.404.934 SSP/GO, CPF/MF n°
307.798.551-91 e o Diretor de Gestão RICARDO LUIZ JAYME, portador da Cl. N'J 1.404.934 SSP/GO, 1141434
S ESP/GO, CPF/MF' n2 307,303.681-49, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:
O REI DO BORRACHEIRO LTDA. - EPP, com sede à Rua das Palmas, nu. 1147, CM. 150, Lt, 23, Parque
Oeste Industrial, CEP 74.375-740, Goiânia - GO-, Fone (62) 3291-9962, inscrita no CNPJ/MF sob o n2

02,991.059/0001-14, doravante denominada apenas CONTRATADA, representada por seu Sócio
Administrador DYULIANO WILSON DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG 3615393 - 2a via, SSP/GO,

CPF/MF n" 812.986,091-00, residente e domiciliado à Rua das Palmas, na. 1147, Qd. 150, Li. 23, Parque Oeste
Industrial, CEP 74.375-740, Goiânia - CO.;

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n- 201701351 Dispensa de Licitação n- 002/2018, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal ne

13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à METROBUS, Materiais Pneumáticos e Equipamentos para

Borracharia, deforma parcelada.

Forncfl 10665 - O RH DO BORRACHEIRO LTDA

Dispehsa de Licitação: 0002/2018

Item

1
,

n
4

5
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Código

122

14685

Produto

Data:

{Processo:

Marca jlln.

ARRUELA DE VEDAÇÃO DO BICO DE ENCHER PNEU BREMER

REFIL PARA REMENDO DE PNEU S/ CAMARÁ P/
VEICULO DE PASSEIO FORMATO MACARRÃO

[ESPÁTULA CILÍNDRICA COCM PARA uso EM
1S:)U BORRACHARIA(ACO CROMO VAMADIO)

15947 | TAMPA DE METAL PARA VÁLVULA DE PNEU

16526

16573

BICO PARA ENCHER PNEU PARA CALIBRADOR
DIGITAL

CALIBRADOR DE PNEUS ELETRONICO (DIGITAL) DE
145 LBS

16574 j MANGUEIRA LONADA DE PARA AR 1/4 300 PSI

4281

7458

10 7503

11 8116

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

9066

VIPAL

KRAUCHER

BREMER

SCHWEERS

SCHVVEERS

DIVERSAS

GIZ DE CERA PARA MARCAR PNEUS - CAIXA COM 20
UNIDADES( LEVORIN )

BICO PARA PNEU RADIAL SEM CAMARÁ
295/80R22,5 - RODA DE AÇO

REFIL MC 08 COM ARAME 20 X 1 - VIPAL

BICO PARA PNEU SEM CÂMARA 414R

RAC 40 PARA PNEUS SEM CAMARA-CAIXA COM 10
UND

9522 | MAQUINA ELETRICA PARA MARCAR PNEU

9685

9686

969

974

17267

6597

17027

17268

COLA A FRIO CV02 VIPAL PESO LIQUIDO 725g
PESO NETO 725 NET WEIGHT25.57

BREMER

VIPAL

BREMER

VIPAL

VILUZ

VIPAL

VÁLVULA PNEU S/ CAM AUTOM 413 SCHRADER BRB-1ER

LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM DE PNEUS -
BALDE DE 3,6 LITROS

ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR ISO VG
150(COMPTELA46 OU CHIAPERINI 150)

CHAVE DA PARAFUSADEIRA DE IMPCTO
PNEUMÁTICA Vi POLEGADA 79,6 KGFM 8000 RPM

SOQUETE DE IMPACTO LONGO 1" X 33MM(REITZ)

MANGUEIRA DE 1/2 300 PSI PARA MAQUINA
PNEUMÁTICA

CHAVE DE IMPACTO LONGA DE 1" PNEUMÁTICA
ENTR. DE AR 1/2" 4000 RPM 210 KGFM - OU DE
MELHOR POTÊNCIA

LUBRIBOR

FOX

SHALPER

BREMER

DIVERSAS

SHALPER

PEC

Coí:

Qtdej Preço

400,00' 0,50

CX 6,00| 40,00

PEC 12,00 51,80

PEÇ 1.200,00 0,99

OS-IS26

Vá Io r Total

200,00

240,00

621,60

1.188,00

PÇ 120,00 6,00 720,00
1 i

PÇ

MT

CXA

PEC

CX

PEC

CX

PC

LTO

PCA

BAL
— -

LIT

PÇ

PEC

MT

PÇ

3,00 550,00

100,00

4,00

5,80

26,25

4.001,00! 5,50

60,00

200,00

20,00

3,00

12,00

46,00

0,60

91,50

595,00

48,00

500,00 f 0,65

80,00

40,00

6,00

4,00

120,00

2,00

27,50

1,650,00

580,00

105,00

22.005,50

2.760,00

120,00

1.830,00

1.785,00

576,00

325,00

2.200,00

i
15,50! 620,00

380,00 2.280,00

75,00

12,90

1.560,00

300,00

1,548,00

3.120,00

44,774,10

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDICÕlíS VÊ EXECUÇÃO DO OBJETO.



METROBUS
Transporte Ccloti^o S,'A

Parágrafo Primeiro - Oo pra~o de Liitnyti

O prazo para a entrega dos objetos, será em até 05 (cinco) dia após a emissão da ordem de
fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por fax
símile ou correio eletrônico;

Parágrafo Segundo - Da* CointiaVs de Rctchuucnto

Os produtos serão recebidos nas seguintes condições:

a)Provisonamcnte, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação contidas neste Termo de Referência, no prazo de até 03 (três) dias úteis;

b)Definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de entrega, após a
conferência das especificações, marca e quantidades solicitadas e descritas na ordem de
fornecimenío, emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus;

c)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.

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

Parágrafo Terceiro - 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.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

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

e) Ke!acionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE, Fiscal do
Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará n 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;

METROBUS

A CONTRATADA obriga-se a:

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

c) Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação vigente e os
prazos constantes deste Termo de Referência;

d) Responsabilizar-se pela completa entrega dos produtos, até o recebimento definitivo dos mesmos
pela CONTRATANTE;

g) 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 incorrecões, resultantes de acompanhamento
feito pelo servidor designado pela CONTRATANTE Fiscal do Contrato;

h) Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoçao imedinta das medidas cabíveis;

i) É vedado, à CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, as obrigações do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;

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 mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega

definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato ria nota fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos, a CONTRATADA obriga-se a substituir os

mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo de 03 (três)

dias úteis, contados do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela

CONTRATANTE, que poderá ser feita por fax símile ou correio eletrônico

Parágrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior que o

estabelecido no Parágrafo Primeiro, deverá prevalecer o maior;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecera o objeto de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na Cláusula
Quarta, pelo valor total de K$ 44.774,10(quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e dez
centavos), inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será cfetuado 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 eletrônic.i, atestada pelo Eiscal do Contrato;

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO



METROBUS
Transporte Cctativo S/A

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-corrcnte

bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados

fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

ÍPlQrdí'111 _iic [-orncLinicnto respectiva, além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objctos

entregues;

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 íncorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar

os documentos solicitados nos parágrafos 3- e 4L> 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, Termo de Referência. Se após o recebimento provisório constatar que

o fornecimento foi executado em desacordo coni 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 1PCA, pré rata tiíe.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, com a fatura,

a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação

em vigor.

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

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

METROBUS
Transpcrte Coiclivo S.'A

Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA NONA- DA FONTE DE RECURSOS

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, as práticas previstas nos arls. 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 nfl 13.303/16; e Lei Estadual na 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 ;;erá apurado

dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas

ou não as Ordens de Serviço no Contrato.

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDÊNCIA

01
02
03

05

06

Tabela 2:
1NFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

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

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientaçc

ITEM GRAU



METROBUS
Transpor Cobíivo S/A

x da

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência. _^ _..
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
em lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que
se negarem a usá-los, por ocorrência. ^____

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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 infraçào 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 Indireía 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.

METROBUS
Trcnsperfc Colctivo S/A

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) mulla(s) a ber(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescinda

u n i Ia te rã l m ente 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:

b) alleração 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;

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

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a

data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da
obrigação de licitar, nos termos do art. 72, da Lei nu 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, §1Q, 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, § P
da Lei 13.303/16.



METROBUS
Trcníp:r!c Cclctivo £,'A

Parágrafo Quarto - A incxecução 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

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.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Diretor-Presidente j

RICARDO LUÍZ JAYME \r de Gestão Corporativa "'-

CONTRATADA:

Testemunhas:

.IANO WILSON DE OLIVEIRA
Sócio

#91.059/0001-14

Nome:
CPF:

IEI DO BORRACHEIRO LTOA-EPP
Rua rias PaíínasN0 i14/Qd,i50 fL!-23

Parque Oesíeíndusíriaí
CEP 74.375-740

GOIÂNIA-GO _j

Nome;
CPF:


