
COMUNICAÇÃO INTERNA N° 563/2017

Da Divisão de Recursos Humanos

Ao Setor de Compras

Observações em relação ao Contrato Administrativo n° 1/2017:

Cláusula 1.1: solicitamos a adequação no número de cartões, pois com

a nova legislação passamos a fornecer um único cartão personalizado contendo 50

unidades, recarregável mensalmente.

Cláusula 3.1: estimamos para o ano de 2018 o montante de R$

241.560,00 com Vales Transporte de acordo com a tabela abaixo, tomando por base

os últimos 3 meses do ano de 2017:

Superintendência

Diretoria de Administração

Operações

Limpeza Urbana

Setor de Expediente

Rendas

Leitura

Hidrometria

Rede de Água

Rede de Esgoto

Div Capt Trat e Recalque

Aterro

Coleta de Lixo

Setor de Varrição

01.04.00

02.02.00

02.07,00

02.09.00

04.04.00

04.05.00

04.02.00

07.03.00

05.02.00

05.03.00

Total

1

3

7

60

5

5

4

7

15

15

122

Ourinhos, 20 de dezembro de 2017.

Jeffers
Chefe da

ilemor Olifeira Cândido
isão de Recursos Humanos
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Departamento

Superintendência

Diretoria de Administração

Operações

Limpeza Urbana

Setorde Expediente

Rendas

Leitura

Hidrometria

Rede de Água

Rede de Esgoto

Div CaptTrat e Recalque

Aterro

Coleta de Lixo

Setorde Varrição

Custeio

01.04.00

02.02.00

02.07,00

02.09.00

04.04.00

04.05.00

04.02.00

07.03.00

05.02.00

05.03.00

Total

Quantidade
1

3

60

7

5

5

4

7

15

15

122

Valor Unitário

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

R$ 3,30

Quantidade de unidades por cartão

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Valor total mensal

R$ 165,00

R$ 495,00

R$ 9.900,00

R$ 1.155,00

R$ 825,00

R$ 825,00

R$ 660,00

R$ 1.155,00

R$ 2.475,00

R$ 2.475,00

R$ 20.130,00

Valortotal anual

R$ 1.980,00

R$ 5.940,00

R$ 118.800,00

R$ 13.860,00

R$ 9.900,00

R$ 9.900,00

R$ 7.920,00

R$ 13.860,00

R$ 29.700,00

R$ 29.700,00

R$ 241.560,00



CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE, QUE ENTRE SI FAZEM A SAE -
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E A EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR
CIDADE DE OURINHOS LTDA.

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob n°
49.131,287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n° 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente Sr. Luís Augusto Nogueira Perino, portador da Carteira de Identidade RG n° 17.381.523-
6 e inscrito no CPF n° 578.981.469-72, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA, com sede na cidade de Ourinhos,
Estado de São Paulo, à Avenida Jacinto Ferreira de Sá, n° 115, Bairro Vila Christoni, inscrita no C.N.PJ.
sob n° 49.131.667/0001-12, neste ato representada por José Lúcio de Carvalho, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.322.640-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
436.834.108-25, residente e domiciliado à Rua Maria Flores Morales Moya, n° 231, Jardim Tropical, nesta
cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo e Luciano Lúcio de Carvalho, brasileiro, casado, advogado,
portador da Cédula de Identidade, RG n° 15.971.831-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 114.145.088-75,
residente e domiciliado" à Rua José Galvão, n° 179, Vila Moraes, nesta cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, tendo em vista o Processo
n° 37/2017 - Inexigibilidade de Licitação n° 1/2017, independentemente de processo licitatório, nos
termos do artigo 25, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, que é parte
integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições
que mutuamente aceitem e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se a fornecer a quantidade total
estimada de 108.000 (cento e oito mil) vales transportes, acondicionados em 5.400 (cinco mil e
quatrocentos) cartões contendo 20 (vinte) unidades cada, destinados aos servidores públicos municipais
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA, sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO

3.1 - Fica estimado o valor total do presente contrato em R$ 356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis
mil e quatrocentos reais), correspondente ao valor unitário do vale transporte de R$ 3,30 (três reais e
trinta centavos).

3.2 - Os recursos financeiros para realização do objeto desta Licitação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentarias:

03.01.04 - Setor de Expediente
03.02.01 - Diretoria Administrativa
03.02.07 - Divisão de Leitura e Hidrometria
03.04.01 - Diretoria de Operações
03.05.01 - Diretoria de Limpeza Urbana

3.3 - Nos exercícios financeiros futuros as despesas correrão à conta das dotações orçamentarias
próprias que forem aprovadas para os mesmos, no orçamento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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4.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente e em parcela única, de acordo com a quantidade
fornecida, devendo ocorrer até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, com apresentação
da nota fiscal/fatura, que deverá ser assinada pelo responsável.

4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçoes serão devolvidas à CONTRATADA e seu
vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada.

4.3 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrente
do serviço executado, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação, conforme prevê o artigo 78, inciso XV da Lei
Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - Das obrigações da CONTRATADA:

5.1.1 - Se obriga a executar os serviços de acordo com as determinações apresentadas pela
CONTRATANTE;

•

"

5.1.2 - Se responsabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações
profissionais e técnica, de acordo com a legislação especifica e demais vigentes;

5.1.3 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdendários, trabalhistas, fundiários, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e
sua execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal;

5.1.4 - Se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias no objeto deste
Contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, nas mesmas
condições contratuais, conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93;

5.1.5 - Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura
venha ocorrer durante a execução dos serviços, principalmente os fatos que dependem de orientação
técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

5.2 - Das obrigações da CONTRATANTE:

5.2.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e prestar todos os esclarecimentos necessários
à execução do contrato;

5.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nos valores, formas e prazos avençados.

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

6.1 - O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017,
podendo ser prorrogado a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme prevê
o inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

7.1 - A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado à CONTRATANTE e a terceiros
a eles vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou
imprudência, ficando assegurado a CONTRATADA o direito de regresso.

CLÁUSULA OITAVA - DO GESTOR DO CONTRATO

8.1 -A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestora a
Sra. Michelle Cristina Dias Rodrigues, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, responsável por esse
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acompanhamento, nos termos do Art. 67, da Lei n° 8,666/93, que deverá atestar a execução dos
serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a
CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93):

9.1.1 - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

9.1.2 - multa nas seguintes situações:

9.1.2.1 - atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela
em atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do
contrato;

9.1.2.2 - em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevê este
subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa
prévia, multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela não cumprida;

9.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; e

9.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
esta Autarquia, que será concedida caso a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2 - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente,
ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.

9.3 -As penalidades previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas previstas nesta cláusula.

9.4 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não poderiam ser evitados, ou impedidos, nos termos do parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

10.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:

10.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada;

10.3.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
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10.3.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

10.4 - A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

10.5 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão
assegurados a CONTRATANTE os direitos eiencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTE DE PREÇOS

11.1 - Os preços sofrerão reajuste de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais
normas municipais.

CLÁUSULA DOZE - DO FORO

12.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado, independente
do domicílio das partes.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual
forma e teor, na presença das testemunhas.

Ourinhos, 25 de janeiro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Luís Augusto Nogueira Perino

Superintendente
CONTRATANTE

EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA
José Lúcio de Carvalho Luciano Lúcio de Carvalho

Sócio Proprietário Sócio Administrador
CONTRATADA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RG n° 23.349.103-X

Mara Lúcia Maranho Torres
RG n° 3.043.135-9
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í» JOSÉ ..UjeVQ QÉ .. ferasiiefoí casada - erp', r.._,__ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,, , 4e-: '.csorrtunhãa
._,, jvers^tj ííasciâG.éçn Ip/01/f944,r:̂ .dyfígãd%,jn|;cfjtp.,na. èiAB-ff*:si3b; o. rj*6 3.5.131,
natúraí d,a". 'çlâàíié; -.te:' Palmjfal, Èstgdo çíê. ,$iâ'o paoíp,. ;ppjta,df3f da íjé^ul̂  de;. /
ieEehtiçiãfès 'Giv-ií, R©;. n,p- â-̂ .eil̂ gR/SP) tMçnÉ fio: CPFíMF s<3b".o rt,° /
436.834.1.08-2S, resídenté é-domíêiíiadÔiâRwà.Afelî Flores: Móràles. M'Qya, ri,0 231.,. /
Jâfdím Tfopiçai, 'CEP-1'9j9í)j3-475,..Sjdade'dg. QMnfips, .Estèidó,cíê São- Pàulq', sóejo "v~-
e sucessor .da -fetecídasócsía "itA''"1 *; «-"-^*"---*""•*' >:—"•

2, JDÂO L'UCIC?, DE' GÃRVÁLfíD, b.ra.sÍeÍi-0, casado, ép regime .de. comunhão
paroial, nascido e'm 2&/83/Í94H; A^mÍHÍ§tfâcfor. de-, Empoas, ;n t̂uTaI, dg -cidade dó
Marlíía, Estado d" e. São Pauto,, éor̂ dor íĵ  Oéçftila d :̂ lileniíd̂ de Civil, R@. n *
6;453;-952rSSP/s'p; Ihsctífò- nQ/GP,F/MF. sob, .ó .r».0 5fe,̂ tQ,,.i18-34,. residente, é-
domícliádo â Rita Paraná, ní 1,303,.. Apto 21, Játóirfi Mafiídè, CEP 19.001-080,..
eidãífe de Oyiftrios, Estado . dê Sai? Paute, SO.GÍQ' è- ;s.tiçès,sor; -dá faléçttià sacia
WARJA JDSE !

3. SANDRA APARECIDA DE CARVALHO .LOPES MIGLIARI brasileira, psipó!ogas

casada peio regime de. comunhão Parcial de Bens, nascid,a em 04/12/1963, natural
da cidade de Ourínhos, Estado de São Paulo, porta dote da Cédula de Identidade
Civíj, RG 14.453.690 - S8P/SP, ' ins'crita no, CPF/MF -sob o n°. 079,01 8;888-06,
residente e domiciliada na Avenida Fllinto Muller, na 1050, .apartamento 902,
Quilombb, CEP 78:045-310, na cida.de de Cuiabá, Es,tado do Mato Grosso, sócia e
sucessora da falecida sócia tyfARÍA JOSÉ DE CARVALHO;

4. AMAíJRi DE CARVALHO LQPESt brasíleTroj. -professori casado em regime de
eomunjTãq Parcial. de Bens,, Maíscido em'1.6/10/19'67-, 'natural d.a .cidade- de Qunnoós
Estado Saô f%u|o, portador 'da; èédqfe úé Idienlidatíe iCfell §0 ft° tl,251,4fS-8 .-
§SP/éP, inscrito, no GPF/lyíF *<sob a •rí'Q7i.042;308-10j'fpífdenfe:ei-dornicÍ{iado na
RuaBe.n{ámimGon;stant)..n9..42SvCiniroi ÇEp-19,90Q-2âg,, O'qrinh<>s., Êstâdò.de-8ão
Pãuló,sóçi0 é sucessor: da, fãleclcfà sáfiía láRíA J6SÉ.£3.B:eAf?v:ALHO;
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ALTERAÇÃO COfSÍTRMUAL,feí0/:13 0 SOCIEDADE

EMPRESA DE ÔlfBSS a(R£ULAfe ̂ tóPP' 0£ ÔUPUNHOS'

fl.2
_ _ _ _ _

S. CLÁUDIA MARIA DE CARVALHA VQRE&' brasileira.: fonoaudlõloga, .solteira.
maior,; nascida -em 22/04/1 96% tUm^d3:;^tí^dô'tíBi^r)ntí^.,€^^-fe3§o Pa'ulo,' ' .
portadora da Cédula de identidade- OlVil" R'<3 -n*-' l6^4/f$4|: -;SSÉ?SPV Inscrita no
GPF/iVF sob o n9 1 1.0.664 JS.8-5$, msjd.erité fe ^ortfG}i{a:<Í8i na ÁVenfda; áeriadpr
Fiijtrto -Mullér; r^t 1.050; apajt 9Q2, Gérjíro., CHp 78,04^3 ,̂ naoila;de\de:buJ^bát

Estado do. Mato Grosso, s.o.èía: e sué'és'sorã-da fafeçlcla §óçia .RflA.RIA/ .JOSÉ DE

•6, ADOLFO lOÒID DE .JSARVALHQ. brasiféiro't. represetiíarife coíjiercial,. separado
judíelâlmerite,; .fiaseido em: QÇlQSÍiSÔ^ najurai da: clcjalè; idjè- CJur)|íf!:í>çt :Èst̂ do 'de
São' Paulo,, .portador: da Qêdyià dfe ideníldade- ©ÍYÍ1'"R|3> rf S.a^Q;47u:- §SP/̂ P,
tepríta no GPF/MF sfíb -o- n° §gZ,8p8;i5ga-̂  rfésjtíeíjSej íe.dbrriótíiada- tia; R:ua. Dos:
Namorados-, n° 200,, Je,n,b4 QEP SS^O-OOQ,. ftàj.çjd^dejde Arrna|ã'Ci. de. Buzjos;.
Estàçio do .Rio de Janeiro,, sucessor dá fàí[éetdia.:s0^ía::̂ ÀKÍÁ âQÉ&'Ç'A&,yALÍriQ.

7. BENEDim DE LÕClRDEá -eAI^Áy-lQ RDDRI6ÍJE& brasileira, psicóloga,.
úasada pelo regitne' dã.eomtinhã'G> universá^dg^berís^ nase:t'do-'emí)1/09/l95:1, natural
•dá cidade •d;e: Mãrília,. Estado ;de-S|o Paulo, p-ortadgr:'da0êdtí!ádelde;r5tídadé.Ci\/.[l
RO. n* 5,464,1 §3^9 - BSP^P, Inscrita no -iSP-Fá^F '«ofe ^a n° '036i862,4Q8-Q7,
restderiíè e do'rri(.e.f(iada .na: AvenFcte Wàsiiírt^tott: LyFz; n°- 497, apartáiriento 1.1,
Boquetrão1.C;EP 11,,0'5&-:00i? 'na eidade.'4f Santos, Èsfeáp, de Sao: Palilo., suces-s.orâ
da.fatecfda.:sócm BfòWA J0SE

S> LUIZ CARLOS LUCiO CÃRVM.H&. orastieirOj casadò';ern- regime de comunhão-
parcial, rsascido: em 03/93/1952, médico,, naíuràída cidade tfaiíláfítia. Estado de São
Paulo, portador da- .Cédula de. Identidade divl, RG; inscrito
.DO- CPF/M.F sob p n.° 334,731,538-34 resideníe e- domiaiado- na Rua Belo

' 'Horizonte.,. ' n.a Í.35S, .Ap. ri, 1,5ÓE1.Cenír,óv.-GÊP §B,p2ÍF06'0.-, cidade .
Estado do f?a.r.aná,"

. Londrina,

9.. PAULO CÉSAR.•L-yeiQ'GARVALHQ. bfastletrjè, sasado. èfti.regime de comunhãfi
parcial, nascido- em :f3/037f9S4, BngenheÍFO^ Civil, natural da etíade de MarlHa, /\o de São PaulOv, portadsr 'da Òéduia de identidade fôívll, RS. n.* 8;536;95n- L '
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SSP/SP, inserto no GPF/MF sob o n,* 8SQiO§3;.978-8̂  residente. dpmiGiliaçfo na;
Rua Bom Fernando Tefcidey, 1V8Q2, Vfliá Sgíí|, CEP 86^00^)00, na cidade dfe

, Estado"tio P-araná;

1,0, MARÍA-.LÚC.1A CARVALHO; QAR.GÍA..brasiié'^ casâdarem règime-de.Gom.uhhãp
pareia!, nascida era 29D5/Í95;8t G1rurgjã> Dentista^ natural" :dà. eidade de Marítia-,
Estado:de São Pauío, portadora?dâ:-Cêdula de identidade iQlx?iit,R®. n.°'10;4é5,087*4
-.S'S'P7SPF Inserftp-no CPFMF.sob o n?tt 06;l803^78:r03a residente, ê ddmieiada: na,
Rua João Fiorint, n,? 104, Jardim Aurora, CEP 19,907-160, c.ida.de çfe. Ourinhos,
Estado de São PâUío;

11, .K/iARA SILVIA GARGALHO PETEFFl, braçilêirài. •pâsátíá. em fé^ím© dei
Comunhão Parcial de .Bens-, nascida em 07/ÕQ/1.965., Arè[Ú!teía,: natural dá cidade de
Qurinhos, Ê&tadade São Paulo,,.po.rtac!.QFa:dg Cédula ;|e\iidentidade Civil, Rd n;*
1S1.973>962- .SSP/SP, -inscrita' no. ,6'PFMF' sob o n.̂ ' 667;â'4:í J78-89, residente e
domiciliada: na Rua foferiano .dê Mattos,-. n,A tSQ^Ap.. n.0 184,. Centro, CEP 93',510-
040...cidade de 'Novo Hamburgo, Esfedp do R|ô~G'randè 4o Sy}

12c.MARIA' S.ELAM..DE ÇARVALHGv .bmsile.ir.a; dp fár, víÓVs, nascida em 15/03/1930,
nalUrãl dá; cidade, dê 'Paimítal, Estèdó- dê- São Paulo;, portadora da Cédula de
identtdãds -CM R© n^ t8J345íS22 - SSP/SP, ínscàta- no CPF/MF' sob o n'*
357:16:9.:S28-3Sj residente e domrolíiada.- na Rua Engenheiro Luíz Augusto de
Qarvajfjo,. rf 51, Jardim Paulista, CEP 19J06^4'8Qi na eidade de^OuríhhoSi Estado
de São Paulo, sucessora do falecido: sócio MANOEL LÚCliD DE CARVALfitX

13, LÚCIO CARVALHO,. l?ras}[eirôt tfèlértháfio'^pose.ntgd.0-,. Gias&dO' pejo regime de
comunhão dê bens, •nasGÍdo:em'04/Ó:i7;{95'Õlnàt'Ufa.} da cjdâílede feníta., Estado de
São.Paulo, porí§doT da ©çid.uja:-Qè j<ièh;ffdacje: Çiyjl .ÍRiS^ft0 4-;B2S;©J!3-8- - SSP/SP,
inscrita no CPF/MF-.sob. O n° 43,6.834.018-34-, .residente «...domiciliada'1 n« RUa.'Gdiás(.
n" 1.914, apartamento IvME.,. Centro, GEP S6';02Q-4;1!J:, ha eidade de Londrina,.
Estado do Paraná, sucessor do falecido sóieto MANOEL íLtlíClD DÊ CARVALHO..

/
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14. LUGIAMOi LÚCtQi OE CARVALHO, br^ltetro. advogado,, casado pelo feglfrje çle
comunhão- parcíài de bens» fiaseido e'tTî ?2ó4/1'â68,, oàtóiaj da .çiàadê ^©Utíhiros,,
Estado $e S|p Pâyíp, .portador <iã Sêdyia :4e. identidade.. g&it Rei: n° t&J3J1 ;831 -~
SSP-/SP, inscrita noC^F/lvjp-sô.b; o n^ 1't4,l4,5.to.8,8--7-5,.cesIder}{e.e .domictiiada. na
Rua José @a!«ãd, B--179, Vila.Moiraes, SEP -1•$&$&%$$.na -cidade, de purinhos,
Estado de São PauiOí .S'uçes.s.o'r do falecido: só.e'io.! MANOEL LÚCIO DE
CARVALHO,

15. LQ.URDES' CAR.VÃ1HQ: LEME;. Brasileira;,., rilèdfe Ossada pe|0: regime de
comunhão" parcial de-bèris, nasciqíà :e:rn 1?.7Ò|/̂ .'952f nátUráf da btdâde.dê Marífiià,
Estado de .São Paulo, ,pprt'aâb:raí dá Cedíjfe. dê tdéntidád.erOivif R<3. 'tf- 5.3Q8.621 -1 ~
SSP/SP, inscrita. ríQ CPF/MF .sob o rf 7S7.129,83.8420, íigstderíte. e do.mie1fíâd.a. .na
Avenida Perimetrat Leste, h? 310.t Condomínio E&yal ;Paf(% C'EP; 1.9.-9Q7-570, na
Gida.de- dê Ourínhos, Estado" dê São Ppuío,. s.iiçessora, do fefeçitío sécío MÃ''NO'EL
LÚCIO DE CARVALHO,

16. LUCMêlA CARVALHO. brasBéjra; den%ta.,. softeira, nascida.-fem i 1/03/196.1,.
natural da, cidade' de- MaríSia,. Estado .d.̂  São PiyfQ.j -portadora, da. Cédula de
identidade CiVíl RS Tf 1,58.6484 - SS.P/S.P-, inàcrría' 'rio ©PpWF sob o. n°
Q6i:.813.288-07, residente -e' dbmictliáé.a-. íía Bua- QJÍvib-'Mriiicoi.,. ̂ '608,. Jardim S?ãe
Francisco, CEP- 1-9.9'Í4-081, ria ejdadè^ dê- Ourinbos, Estado de. São Paulo,.
.sucessora do falecido s'ó:cio MANOEL LÕOIQ.DE CARVALHO,

17, LUCi CARVALHO VIEIRA, brasjj^iraj •cqrnercíante, casada pelo regime de
esmunhâo de bens, nascida ern.-át/Cí^íiSSS, natural da ojdade d6..Warl%J psiado.de-
S|o^ Páulp, porta:dora/çi.9'Cédu.Ía de. kfertj^íte-f&ií R :̂ ft? 7.í8.f4.-14Q-4;. —SS.P/SP,
jpscritano QÍ?F/MF sob-o-tl0 Q28.24Ml8;-SS1:'resjç|ei3te évdõfmieíjfacíeí na' Rãa:Seiqho-
N5-ld, f)° 1;81( ^ova.p:yrp}ios-, :Ç5EP 19.907-4SO, tia çid.ádé:.dê QurinhQS', Estado dè:

São Pàyló,.sucessora, dp fe.teetdo$.Qfeio;'fftANQEL LÚCfO DE .CARVALHO,

Onfcos -Sócios da sociedade. -limitada, EMPRESA QE ÕNtBUS GtRGULAR
CÍDÁDE DE DORl^HdS :LTEíA'„ censtitti[da,psf instrumento: parficular devidamente
arquivada na Junta-GomeTcíaf do Estado de São Paulo, .sob-.MRE 35,2QO.:351 iOÉ7;



'*• *' *' • * „ ••'*'?**. *'*t >*.
* *- *• * ••*•" *° '* .^ •
• »; «. •* ««' .* .ii »
»; »,, *:• * . .» ... ,»

*. •«. »-. .* *• ;..* ,«, *. » «• *
-* « * *:<t;« * .»>

• *•* *'*.*'• M** *;• a i..
•» .*. «'. * » «'

*: '* »'«»'.

u »•<?• « * •*
•ii *•- :* •
» '<: <í *
*. * •* 4

(V- »- -

AL1ÊRAÇÃ.Q ÇOlfTRATUAX

DE DE
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,èrn sès.sãq de; gOde^julhp dê 1»97&,..g flttlípá..aitf!ff9ã:o;.cb;r!tr^tMsi lastrada, sob o ff»
1M,g3gfQM dê '0^0772008» .çdfô;:$ê.èfe ftã ̂ éMda tóíStp, í^efíèirà' de áá):rt.° 1,55,
Vila1- Crtr-isíorVí., rtã gidadé dê ©.urfnliós, estádia dê São í?4utd, OEF 1 Í.9f 1-720,
devidamente inscrcta no Cadastra- 'fsía0íqns! d.e f^es^qa JjjfNfaa1 -- QfJRU sob n0':
49.. 1.3.1 ,667/0.001-12^

Neste afo1 qs sócios tesoíverrv entfè if; justo e contratado, .alterar- o- Gontrato
social mediante ás condições'- é^taljefeçjjfjas nas cfãasuias1 seguintes;

CLÁUSULA PRf$lEÍBAí Era virtUdie dç> •íalecírtientõ c|í>:séçíp- fi^ÂNÊíEL LIÍGIQ
DE CARVALHO, era 02/05/201 0;, e..po-ripfg%:d.á:^ntèra! PGMea de Inventário e
Partilha láviçàda no l*? "EaíJéfiãp dê N.çjfâs,' e de- Proté|tfq de; ;Letfas é; Títulos da
Comarca de. Otírinh.o:s/SP< Líyro n" 402|, Fqlhã 306; •Régtstrítdo;^ no Ofício de
Imóveis de' Ouíínhos/Sp, .Proiopplo ri* 062:03.5. dê t3,l&il%ft% e. fecritura
Pôbtíca de Retífiçaçao e Ratificação^ Livro- 438,, página 0&D/0'S3!; Translade,,
lavrada p,o 1° Tabelião decotas e: de P.rcít^stQ de- Leiras •& Títulos ••-$& Comarca'
de QBrtohps/SS, suas' catas S^Q; iiárísferíçjas aps? 'sgus «uces^tfrès ^cjma
qqáítficadbs da"'Segiíirtte fbrrrta:

a} L'.2t74 qjíeitas á Sóeíã S/IARIÀ, SBLAfl DE;GAR¥AL.HP',: acima, qúafífi.aada,- ne:
vafor de Rf^TMOQiQD :(ceT3te,-evlnte"e;sete.m1í e 'quatrocentos reais).

b) 254- quotas- ao sóeio LtiGÍAKÕ LÕ.CÍQ DÊ -CARVALHO-,-; actma^qualiffeado^ no
vglbr de" R î:25:;4ÔÕtÒO.(vln|e çs a|'rjeo-"ftjí{-e quatrocentos, reais};

G); 254 quqtas a'o §.ôciti LÚCÍQ CARVALHO,, -acima .b,usfifípaidq, ilp .valqr d.é- R$
25,400,00. pirites. e cinçb.!rtfí:é':qtíátr'0;(;;er}tbs reais:).1,

d) 254 quotas- a sócjãiLUCtCíSRMALHÇf^lEtRA,. acima 4usIíftQádàf.no valor de
R$.25-.400lOO (Vinte.etc1neQ;mii e quatrocentes

e) 254 quotas^a, sócia •LÓÚRDESíCARVALHO IS^AÈ^ aciína qualifieada no valor
de RS 25.400j.00 (vinte^e^ínça mil 'e qusstrQçeotos reais};,

A
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p^Ó, •açirrg; .qualificada navatar dg-;R$
25,40Q,0Q-{y?r!.te e çír)GQ,:mij B

CLÁUSULA SEGUNDA-:. Em •Vírtuíle àtí falecimento -dar sócia MARIA. JOSÉ DÊ
CARVALHO,- em. 01/OÔ/204Í, e por força da- èscíltíirjt Pública; cíe inventário e
Partilha lavrada pó 1° Tabelião cie; Notas e de- Protesto; dê Letras e;Títufós d
Comarca à.® 0ttrính0s7SP, Ct^fo vf 41 S, Poffia 302,; Registrado rio Ofício d
Imóveis de Oúrínttos/SP, .Protocolo n- OgO,2^S d& 10/ÓWÍ013(, stias coías,sã0
trawsferWas aos,: seus sucessores aeíma'quáfífIçados, .dá-^eguttite.formai v

-a) :8S ̂ upías.'aò.-sócio JOSÉ-LOCÍO D.B.C..ARVALHO,-acíraa quàlifieada:.n© valor
. de R$ 8,-S0,0r00 |oífo .mii e.:quínl1entos reate.)-

b). 81.;c|Uotas-.aQ sóeio JOÃO. LÚ&Ci DÊ ÓAlWALHO^acima qualificado no. váfor
de RS a.SSO.ibô/ioitp'rtif-e quinhentos, reais);

c)- 85 quotas, ao sócio ABQLFQ LÚélO ÍD.È C;AR^ÁLJ-fÕ, Acirre qualificado; 'no

d); 85, qyofes. a :sócta .BENEDITA EÊ LOURDES: G»\?ALHO
acima ̂ qualificado no.-vaisr de-Rf-ÔÍSOásÓO (alio mii ;e qi|irjh-eritos fea{s);.

e| 28 c|tiotas a sôeia SANDrtÁ ABÁREClDÃ. PÉ £^RWAÍ-HG LOPES, acima
cjug.ljfica.cia ho yaJoy d& R| 2.18QQ,Q0 (dois, rriíi e •oitõàéritQs reais);

f) 28 çfBptas a sócÍEi CLÁLfDIA WA.RIA DE aAB^Á.LfíQ- LOBES., acima.
qualifleada nb yaW de RS.2:SQ0,00 (dois m\s reais);.

.g) 28^ quotas -ao. sócio AWIAURl. DE -CARVALHO. LOPESv acima qualificado- no
valor de R| 2»80Q;00 ;(.dofe tiníl<e.oítpGen.l;os:rea:js);;
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ALTERAÇÃO CQHTRATUÃL N? 1 B o$ SOCIEDADE

DE ÔNIBUS CIRCULAR ̂ PAPE DÊ QUBJÍSÍH0S
LTDA

ÇNPJ- W^ 49,f 31,607/9001:̂ 2
' NIRE n

fí, 7

e oito ítilt -ê qugírqefentôs fèáK), .dfeiíj ' êfn,:0jS4 quotas] dê ;Vàtó'r nótiiinal d.è B?
100,00 (cem ié.ê$$)t ç@âa .urft^, já súbse;ritas e Irite f̂afead^s 'em moecfè. eófreíitê do
pãfs, e distribuídas; dgt sègútftfe!orma.

SÓCIQ^

MARiA-SÉLAM DE CfVRVALHQ

LuciAiiaffipib- PE CARVALMQ
LttòJÒ CARVALHO

lDe|--OÁRyAL,WO-VfEÍRÁ
LOURPE8 CARVALHO. LEME'

U)CMÊ)K.CAR^LHC>
LÚlZ-fíARLO^LO.CIÕ^éÁRV^HCI!;'

PALtLO aêSÀRlÚeiÒ^GARVALHiâ-.

!\|A,RJA LÚGiÁCARVALH© GARCIA

tviARA SÍLVIA CARVALHO PETEF'FÍ
JOSÉ. LÚCIO DE CARVALHO

JÕÃ© LÚCIO QE CARVALHO

.SÁMDR5\Á DE, ©ARVALH0 LOPES MtGLiARI,

CLÁUDIA WIARtA; DE, CARVALHO- LOPES
AMAURÍ DECARVALWQ''LSP6S

ADOLFO LÚCIO. OE CARVALHO

BENEDITA DE.LQURDEfe CARVALHO, RODRJÓJUSS'
TOTAIS

QUOT-AS;

1,2,74

2M
"' ¥ô4-

•254

.. %&'
2M-

mi
çsé:
B'3g'

636

SO&-

SQS'

•t?0

í 1.6$

j 1"6&

;85:.

;8S

6,784

VAL.OR

1W-40Q,'00;
áç.40.0,0'0
2&xiOCÍ,ÒÇ):

25,400,19
:25t400tQft

gSMQM
' -.63 J'00'JQG

6,3;S0.QfQq

«S,6PQÍOO

0'3.6'OQíQ'Q

5í3.ôb'Ó-,í!Ó

.60,900,00

IT.O.OftOQ

IB.SOO.QO
-le.SoOiQo

84SÔ,0V00
•8;5QpiSO

678.400,00

%

t8,75
.3,75.
t,-75

3,7:5

•a,̂
'3;75

9,38'

9,-SÔ
9,38.

s.,3a
7,SO

7,50

2,52

2;49

2:,49

1,25
1,25

ioo;oo

MÍQ-1

Parágrafo MOÍCÓÍ A rfspgnsàbljídadé; ~d6 'c^da sécÍQí ê Kestfita Q£ váíqr fe suas:
quotas, tnas.tôcjôs respisndetríísolídaríamenfe! pela ííltegrçitKasão-de'captei s0QJal,

eèff!«fp?*0f̂ g;|.
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ALTERAÇÃO CQOJTRATUAL N?1 S -D^-SpGIEDADE

DE ÔísBPS QÍHCUt̂ R Ç i D E Í3E

rSO1D-
fL8

ners:termos-do-srtt 1,'Q5t^do Ç3ôd.f9'<3 Civil Entre:tantot os sfete/nSo responderão .nem-
subsidiaria nem solídadàraente pelas: obrigações sociais.,

CLÁUSULA TÊRíSEIRAt O soçió AMA.ORÍ BE:.-CARVALa@: LOPES, qtjevppssui na
spcjédadê 163 (cento e sessénfa: é- rtbwê) qXjotas. de-vajqT •jlorflíriaí de, R$' 100,00
(ç&m reais} egda .unrt§, tot̂ ít̂ n^o-Ríl 'l&.ÇtifyQQ .(dezessejâ míl e. novecentos reais),; /
CEDE e tRAN.SFERE por- VEHDA, paiíe de- suas. quotasisendb;a quantia; de 141
(eertto e quarenta e uma)', quotas.: de váfâír Rpmioal dg-EÇ^DO^OO (eém reais) csadá
urfla, totalizando R$ 14.i.OQ,00(qu.ai,õ,fẑ  rrjft..*;-cem reais) dê ̂ uas quotas .ã:.

a.) 2.8 .(Vinte-' e; oítoj quotas a soeia, :RSÃR!'A, 'SgLAíl D.E' .CAR.V.AlHOi, acima,
qualificada, no vaíorde- R$ 2-800,00 (défe rrt]Í 6"-o;jíoce'fitos reais};,

b) 05 (ctnao) quotas- afp sóçjp LOÓIÁMO. LâCfÕ; DE.. OARVALHOj acima
quaiifjGa.dp nq vglor de R$- §QOtQG.'(quinhèntos rèaia);

e). 05 (cinco) quotas; ao só,eio LÚ.CiQ.:.QAR¥ALHGjr.ac!mB qualificado íio. v-ãlb.f de
R$ 500,00 (quinhentos,reafs)|

d) OS -(cinco), quotas, a soeia Líldt ©ÂRVALHQ VlEÍRAf acima 'qualificada no
" valo.rde'R$5QO,OQ:

e) Q5 ,(cte5?pÍ -<í«Píás ã siéçf
no .vaior dê R|::SOOtODi!(quifi'hé'rttò& reais);

f) 0§ (cineb) qyotas -a; ;só.eia; LUÇJNÊÍA (»ARVA.Ltjí3, 'açirna qualífjcâífe. no, valor
de -Rf • 50.6,00 (quinfierífos«re,ats)|

g). 13 0reze| quotas ab;; sóe-io- LOfií CARLôS LÚCÍC3. GáRVÀ:LH0,, acima;
g'uaiifícad<j np Valor;de St I.SOOvQO.turn.rfiil'éteezeotfts rêãiâ).v

r&>.
A

f
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h) 13- {{rezei qttdtâs ao -sôcíp F^títJQ; Gj^áft LítíCÍO: í J , «elma
trt> frtlí-'.S:.ír̂ èt!Í£)s;í̂ gt!s^

. LÚÍ3JA; eAR^ALHO <?ARí*!A, açinlat) 13' (tréz^) qyóias, a sópik
qualificado

j) ia -{treze;} íjupías a-Séola liíAííA -SÍLVIA DE QARfÂLHQ PETEFF4 acima { /
qqalífícàcjo nóvaíòp dg: R$ 1.MÒJÇ) (MTÍÍ trif-e írezenfes'^ $$% ^*

k> láCdoze) qiotas^ie spGiò-JpSÊ "Ují^JQ-pE C
no

, acima í

t) 12 (dcEe) -quotas-.ao sôeio, J0Ã'Q, LtífífO BE CARVALHO, .acima qualificado
no valor -de K$ -táÕO.OO-^um ••rri'e.--duzenÍQs í

04

n) 04 (quaírçD A: Dg 'acima
O

o) 02 (duas) quotas: .ap; sôcfo ACStJF0~ tÚCIO; 0'E jÊáRVALHQ,-. acima
.qualificado- no vaio? de R$ ÉOáfQQ^duzentos reais^

p) 02 {d«as) quotas a s$Ma- BENEDITA DE Ji^ÇfftOES;

A.. QUARTA: O --sAçls cfetíêsriíè. <3á áósvsõcífps; ç'gs£dô'ttá,nos, pieria, ^
eompteta' quitação pela sessão- de 'qt»ofâ's deserlas fla cíâosuta-terGesra, nada inais
tendo- a reelamarj no presente: e no-, tutqroi a qualquer ifíuiai; deelarando estes
eo'n|iecefe.m: a siteação exionômica ílnari.Q;6Jra -dg ^oçledade-j, BQncoTcjsndo -com QS
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PA S

; O :capftai' social ê áe'R$ .TBv^OÔJCí f§eisGentos::e-;sessents e
oito. tníl é qqgtfocèntos re^fs), díyfe|id<> -iáití. 5.784 giMa| %• yatòr jBóttfhal c[e RS
180,00
país, e.dfetriljoícías da segyWé fò
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ALJERAÇl© -COMTí̂ TUAt N^ t

EMPRESA DE ONlBUS CIRCULAR CIDADE DE O^RINHOS' • • • • • • - • • • , • • - - . . - . - . ............j,........ . . .
LIDA i

NPJ n-í9 4S.1'3-1,667/0001 ̂ 1

JI.Í1
D.E

a
CLAUSULA SEXTA: Retira-se da -sociedade a. sócia BARA SlLViÁ
CAR¥A!UHQ' f?ET~:EFF!r -aeimà qilãliffèaclâ, reiifendd tamÍJêm: nesta daitái,
ÍpíàJízaçfp ç[ê: §ua,s quotas ilè., capitaj spjííãl' qqe :G,orpeàp.pt(d'6.a:-64S (seiscentos -e
quarenta e nove). <|u.õtás de -valor -notrân^í de' Rf ífiôJP' -{p«òi reaiè|-: õada uma,
totaIizando.R$ '64.300,00 '(sessenta -js quatro mfí e rioveoeritòs-- reais);

Parágrafo Prim&lrííí A sáctà .desligada, da -sociedade; declara qire- o. valor de
quotas fórâín liquidadas e pagas -.em: diriftetrô, dentro' da prazo^ permitido pela. lei
vigef)te,

Segunidp; Pelp désljgaínerjtp da spc!a.-Te;.cóns.è,guérifê'fedyção. dor.(3apita:l
Sqçia], ftíi.iéVãntadp urn6alancQ.patffrtip.nfal,.çpnfòrtfte,.determina: Qaftígp 1 ,$3fi do-
C.o'dígo ôí

GLÁU.SULÃ SlTlWfÁ; feio desjigatt^ntp-dà sócia; WARA èlL\/iA. DÇ CARVALHO
P'ETÉFFI :acima- informado e qualificado; ;fica alterado eieduzido Q-Gapifal;0o'eia) da
empresa,.fieando a clausula segunda.do=e0ntrato-:sc:clal,,da;seguíníe.ferma:.

Q. Çapftial :Soeiali qtíê prà P?$ 67'8;4QO,,DQ,:(s.etscentos: e -sessenta êíôíto mil e.
quatrocentos re'a.is), djvídjdps-éTh 6,784-(seis- hiil e,setec&nlõs e'OÍteftta^e quatro|
•quotas de-vâloFde-R$ -1.00,00 (cem ;reaís)-Ga.da qrria, fica n.6sts-:àfe alterado.para R$
6i3;500.0Q(seíscenÍQs-e..í'rézevm1!e quinhentosreaisKdivídídosem&,l35-.(se5s mil::e
•cento .e trinta ••& çinçoj q;t4Qtsss- d.e valor de: H5; tCf0yOO' (cecn reais.) cada uma, já
:§Ubsçr|í,as e intégKil}zãcía.s em ínpédá .cprcetite dó: país,, conforme, pâragrãfó-1 dó
•artigo 1,031 .dp Çpd&jò. Cjtfil, iasslrn'diIstribMÍ.d,<5 30$ spclps;



• « *• a ... «.»-. .«
». « • « • • * »: » ' /,»
^- ',- * .*• *'* *• •* «
*• •» .» «: ». '.*• -«:»

« « » » « » 4 « : ' » , »
* *" '* *t-* "» " »

yt í

ALTEKAÇAO CCMC

EMPRESA ÊE Ô ÎBUS

n. í2
sóctos

MARIA" SELAR DEÇARVALHO
. LUCIANO LÚGIÓ.DE OARVALHO:

LÚGÍÔ". CARVALHO

UM GARVALHOS/ÍEIRA

UOURDES -CARVALHO LEME
LUICWé;iA. CARVALHO

LQtíCARLQS';LÚGtÕ CARVALHA,

.PAULP^CÊSAR LÚGIQ. CARVALHO

í̂ lAR.f A LÚG3A CARVALHO SARQJA,
40SÉLÚQ)0 DE CARVALHO

JOÃO LÚCIO DE OARVALHO

SANDRA APARECIDA DE-0ARVALHO LOPES MIQL1ÃRÍ'

QLÀJJDiA.WSARIA DE CARVALHO LOPES

AMAUR] DE.ÇARVAtHO-LOpÊS
ADOLFO L0ÇIQ. DE.OAHVALHO

BENEDITA DE LQilRDlâ CARVALHO ROÔRtôUES

TOTAI5

OlíenÀSi'
1,?Q2:'

$£&,,
259!
259:

259'

259;

§49'

64á

649.

521

5Íf

174.

t?|

28:

•6T

87

6.135

vALo'k

1,3Q;2DQ,QO

g&.âQQ.OQ'

2.5?9'Oà).Qp:

2§:9ó6,ÓÍ3

2:SJÔOQtQQ

as.poíj.oo;
64;9ÕÓ,QO-

64.9aõ,00'

: e4;900.(Qo
f2,100;'OQ

52JQò;õtí
17,40Ò;(ttò"

msocí̂ o
2.800;iQ

.&.,7'QO,Q0

S.700fOO
S/t^gOOjOO

%
2"1,22

• 4,22'

4,22.

4,22:

•4,22-
4,22,

1(3,58:'

10,5-s:
10,58

8,50

8,50.

2,83

2\81.

0,46

1,42

1,42

100,00

CLÂ-.USULA OíTMA:. A PARTIR;'DESTE ATO' a .administração sla,sõtíiéda.de
a:' J0SÉ-LÚ610' DE CARVÀOJO' LLJjiZ ÇARtOS UJeig^RVALHO, s Ltí
LÍÍGÍQ DE •CARVALHO; exercida.«emp;re em Gonjuriío,, dois, a .dois,,, seiri ordem de
•preferência,,, com os poderes e. aMbyJfÕes. de ,ÁBM!>ílSTRAÍ3C>RES.v autorbado o'
uso. .do: nome empresarial, telusive- para alienação -de bens 'imoveis,:. móveis e
semoventes, da sociedade-: Vedado, no eníarito, erti aíivTdades esífgnfi.as ga
interfese sócia! ou •a^sorrRr Qprigiaç&s :geJ0'e.m íàvor çjô-qualquer do§; qMOtjsías. ou
deteCcesros. • ^_

tff
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DE ÔNIBUS CÍR€ÍJLAR

CMPd n3

0E

fl,13
A ^ÍSTA; SÃS. CONTRATUAIS- OftA AJUSTADAS,

A-SE^ PONT RÃTQ SQGlAi, CPM A;SESPINTE REDÃÇAO

1v JD'SÉ LUC1Q DE CÃRVÃ1HCX brastleirOj. casado em regime de comunhão.
universal, nasci.de e.m;"207Q2/1944.,, advogado, Inscrfto-na QAB«S'P-sob-o- n.:p 3S.131,
natural 4a cidade -de. PalmitaJ,. Estado dê -Sjío Paulo1; poricfdsr' da ©"èduja dê-
IdeoMade <3Mlr R0, ,n,-° ságl&^Ò-SSP^p- Inscrito no C:Pi?M.F sob o n.p
436.;834»108r25, residente. e..domieittâdo.íà Ruai liaria; Ffp'fes fidoTaléS' Moya', n.° 231 ,
Jardim Tropical, CEP 1.9.906^475, eidadévdis-Oliráíhds:, Estado de São- Paulo;

.2, JOÃO -LUCIQ DE CARVALHO, brasílelm, casado em regime -de. comunhão
parciat, nascido em 2g/03/19r4941 Administrador- ;de Erapresas,. .natural da cidade de.
Marflia, Estado de -São Paulo,.- portador; da Cédula .de Identidade Cívil, R<3,. n;*3

Ê..453;952-S8P/SPi Inscrito no: ÓPF/MF' sob o. n,0' 5âS.$1'a§1.8r34, residente e-
domíeliado ã Rua Paraná, n? 1,80% Apto 2Ít jardim. Maipej CEP 19,90;1-080,
cidade de Óuritirjos., Estado .

3.. SAMDRA APARECIDA -DE .GÃRVAUrl© LOPES: MlQOAHl. brasileira, psicóloga,
Cásgda pelo re§Írne ,d& cóTnunfiSõ. Parciat, dfe 'Beris^ nascida erri-.04/12/;1963,; natuíãt
dá cidade; de '.Durínhos-, Estado- de 'São Paulo,, portadora- da .Cédula de Identidade
èíviij R<ã- 14453:690 - SSP7SPV. iRScrita ns; CPRMF sob o n .̂,079,Of8';B8'8T06,
residente- e domictltada na avenida Fííínío WluUer,, n°: 1QSO'(, 'apartamento' 9'02,
Ouiiombo,_ CEP TSsÕ^S-StO, na cidadfe de Cuíarjâ,. Esíado do Mato Grosso;

4i AMAORI DE .GARVAlffÕ LOPES, brasileiro, pííjféssiir, áasado; ejii régirpe; d&
cprílunHlõ Pafcíàl/de Berís, .ríascídõ; êrn iêliQttSS?,, naipr-aj, da' cidade: de: -Purinhos;.
Estado. Sáô Pauld.r portadp.f da Cédula dei .(defiíídàd.e QR?| RÍ3. n° 1 5:,-251. 47,8-8. -
S:SP/S.P.t inscrito no epF/SF sob o tf' Q79IQ42.30MO,. -residente e domiciliado, na
Rtfa Benjamim Cpnsíánt, rt-- 423,. Centro., CEP' Í9v900r2ál t .Ourinhos., Estado. de São-
Paulo;,

S> CLÁUDIA- MARIA DE .GARVALH0 LQRBS.. bfa.sííêtra; foripaudió.kjga, solteira.,
maior; nascida, e'in 22/04/1,969,, natural da cidade dê' dar.tn.hoa> Sstádo: de São.-Pàulo,
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ALTEKAÇÃO l* 1.3

N.1RÊ rf'

portadora da -Cédula de identidade OVSÍ RG.na 1fi,74M4S; — SSP/SP, rnsórita no
GPF/J3F sob- o. o'° ••1fO.;B043B8-SS,, residente B demie|!fa.d:a na Avenida Senador-
FÉnto M'uferv ̂ ,1.050;; apart, 902» Qeníro, GfiP ?8IQ43-^Ó91 na cidade de .Cuiabá,
Estado ~do tó§tp ôrosso;

6, AD.QLPO LÓdQ DE CARVALHA. |?ra;çijefe,. fó{*es îfanít Qôtt̂ ícial, separada
judlejalrnertte, nascido; em ̂ 06ffi5/l!i3, . nsíUTàl da, .oídâtíè ;çfé •QpriríilôS, Estado.de
São Paaj©,; pftadôf da Cédula 4à IdefiíMasáe Q«il RIS n° aS4Q,4?0 — ISSP/SP,
Inscrita no GPF/KãF-sob-o n9 362.80:6'<58'8--7:2, residente. ê-dojrfditãdêi na- Rua. Dos
Manisrados, rf 200 ,̂. Jeribái CEP- 2U-S50r(3o^ na; cidade- de- Armação- de Búzios,
Estado do Rto de Janeiro5,

T- BÉNEDIIA DE LóyRB£S. CARVALHA RQDRlQUfô, 'brasileira, psfeólogat

casada pêlo fegirr̂ ^â.-cBftiiriíião,uíiiyérsàl í|e bens-, ná^eidcj erS: Ò1/09Ítà§1 i, rtatujaí
•da eídadé dê Maríltá, .Estado .-dê. Saè Paíllo;., -portador" $$ •Qedulá. de tóerítfdacíe
Ra tf 5,4t4,1Ô3n§ - -SSWSR^ irtéerifs- ftõ. CPF/K/IF -s.ob. 0 rf
residente & domisllíada fta. avenida WàshlngtoB Lul̂  rf 481, ap.art^raeftto '11 1

gpqitelrão, GEPH JQSS.-OQ1, na.cld,ad'e. 4© Santos^ Estado de SSo

, : CAR-LQS - . K . r .
parcíaí, ..rtasàifcfò^eirt.OS/QS/̂ St, -rnèçiifcÈi,; flaturai :da ctd:ád'e de' Parfíla,. istadq de- Sãc?
Pautóf portador îa ©èâtílà de jdeníídâde, QM,. ,R ,̂ rt,*' ÇâèC^SF^SP/ép/ Inscoto
no QPP/MF sob ó- n.D áMvté-l.fSé î residente e: domiciliado na SMa- Belo
Horizonte, tt;° 1356,. Ap, B.,* 1,502, -Cgnirõ, GfP W02IMJ©), :çid:ade de- Londrina»
Estádio

9, PAULCi CÉSAR LUGiO GARVALHD^ -brasileiro^ easado:«m- regtrae .de- eornunhão
p^fcíati nasciáo eni lâ/tís/lô.s-i:., ÇitgBnheiro divtí,. naturat da cidade- de {viarfl̂
ESta.dõ <je ^ão Pâujq, parfactor ^a -aláute; :<% J3£ní|aatíe ê.iVií,-. R0-,. ,n̂  '8..-536,95 1-
S§Í?/SP,, Inscrita' .00 OP.F/l/tF .:sí>b o rí,°: 9§â;.Q9,3;9I'$-34f resjderit̂  .e- çtCsOTelada na.
Rua Bom Fernando Tadífeyv 1,8Q2, Vila- S§è, 'GÉP : 8ê»4:ÓO-QOO, ità cidade dê

s EsíadQ-do Pararia;:
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL í^ IS i
i -

EMPRESA PEÔ^iSUS CÍÍÇyLAÍ^Ç!E)/|níE E>E qURJNHOS

CHPJ n;.°-
35200851027

10. MARIA LÓ@M.:.GARyALHQ SÁROIÃ..; brasileira. cgsiaefô to reslcr© cte comunhão
parcial, nascida: érn, :2â7Q5/Í9"58, Çjryrgi|: jBentisia;, ,ftatyr;aí. % Cidade, tíe Marílía,
Estárfo .de SfopauÍQj. portadora d9:feédt|{a ;de Identidade py!,,Ré, tif0 10i465.D87-4
- SSP/SP, Inscrito. nç.èPp/^P-sòB:0 tf-? 06i:j6kiÍ8-Q3) r4s:fdèntè-;.s..-d"QmÍGiliadst rjá
Rya João Fjórtíjl,, n> 104, Jardim Atírpra, GEF ia9QM60., cidade- ite O tíririfèos,
Estado de- São Paulo; ;

11*. MARÍÁ .SELAM ÈJEOÀRVÃLHei .brasiSelrai. d<3 lar, *tóva,j nascida ern ig/03/1930,
natural da GJtíaâ'é; tfe PairráíãTi Êsfedo de' S|'g- Pauto;; p"p"rtadprá da CSèdula de-
identidade Qívií RB n° t£f.345.®2 ~ .SSRtôP, ItiStaita ; no ÔPF/^iF sob 0. n6

357.1 69;.52&-36, riesí<je,nte -e- dbrniê.ili:adg' n? Ri-iã ErjgeririejrQ Luiz Augustd dó
n° 51,

12- L-lIlClÕ-. CARVALHO., brasileiro,, v.eíeFioariQtaposeiítado,; casado peio regirne de
comunftãcf de> bens, nascido ew) 0470W9SQ, natural, da 'cidade de Marflía,, Estado de-'
São Paute, porfatíor da; G^dtlja; 4e 'MeTif|<|ade -©ivii. RGi íf:'4,823<$23r;B - -SSP/SP,
irisçrjta.no-CPHMP §p,t) o n° ̂ .aâ^Õlfrè^, résíçfente è domiciliada na Riia, Goiás,
n° 1.914, apatiárneníp- i,t02, Oentrp;, £JBP 86502fí440,. ífe cidade de- Lonçjrina,
Esfádo dó Rar

13. LUCIANO LÚCÍQ .DE-. CARVALHO; .bVasifeiro:, advogado, casado pelo regime de.
i3ó..rhun1iãD. parcial de itens, nascido e:m 27/Ô4^%6Q, .'nàtÇifal .d.a:c.|dâde-dè.6urIhhQs,
Estado- de. São Paulo, portador da- G^duía de; identidade. 'Gívi :R@ n** 1:5.971. 83^ -
S:SP/SPt inscrita noCPF/MF sob o n^ 114,1'4'5,088^75t'J residente e- domiciliada na
Rua José Óalvâo,. n9' 17% Vila. Moraes, <HP ^9,900-2.10, na'cldgdè.de Otirínhos,,
Estado. de.Sg

1.4. LDURDBS CARVALHO^ LEME, .t>ra§!féifav medicai;,. eê(sad.á pêlo regime •' <iè
ç.!3FniJnhã:Q. parcial :d& bens, nascida' .iern,-ÍS/Cí1/1'952j. hstuí^l da cidade de Maríftà,
Estado dè.::SãpBaulói..pdrtãdpra da Cédula dê ieigntídsíde SÍVil R© n<?- 5,30.8,621-1 -
SSP/SP, Hiscríta no.- CPFMF sob. o .n9' 7SI,-1:291838í2"Oi/ residente e. dornieíliada na

/
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL W 13. DA SOCIEDADE

fe OUfcfNHQSEMPRESA DE êNíBUS dlf̂ ÇULAg CID
LTDA

fl.
AVênlda P<erimetf.al Leste.,_ n* !310, .Condomínio, Royal Park, CEP 19', 907^570, na
cidade de^unnhos, Estado de. São Paulo;;.

15., .. LUQJN.glA CARVALHO; fcrssjleirsi, cfenfis^ solteira, ;pasc|cja -èrn; 11|fl3/1:961 ,
riattírâl da cidade de JVJsirin^. Estado de S^cs, P^aulo, pòffejdorá da .Cédula cie
identidade CMl RG n9 7;:53.6.'884 - Sgp/§P,. ínsGata 'no CPF/tóF sob. o n°
Q'6.1,8:1 3,288-07, residente e domlclada. m RUâ Otívlo tv!iít'aoe!; n* 60'â, Jardim São
Francisco i: CEP Í-9.91 4^084, na<5!dade-.de:O.urinhos4Estadoid.e Sáo^Paulo

16. LUC1 CARVALHO VIEIRA.. brf$.|̂ |a,- copnerBlgnís,, easada pêlo? fegitne dff
comunhão de behs', nascida . em 21794/1§53, Tíatufa! 'da-djdaide de-Mar;íiÍ,a, Estado de-
Sãp Pauto:, pdrtSdora da-C^dufâ dfeídérttída.d.e.:CMI.Ríâ tf 7;8â4.í4iD-4 - S^P/SP,

rio CPF/ÍVtF sob. p.. n" 028,241 .41.8-09, , residente1 e^domíciiíadaírta Rua •Seícbõ-
18.1, Npya Ourinhos;, CEP 1§,gQ7>4SOí .na tíidsidé^è: O'q'nnnpsv Esfedo de

São.PaiLilo;

Únicos- Sócios da sociedade iírp!tadat EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR.
CIDADE DE O.:URIÉJHOS.LTDA'-., consfltu?da:.pof lh$írume:nío garfeulár devidamente
arquivada na Junta Comercial do ffstado^de São Pautot: sob NIRE. 3S.2'OÕ'»351 .027,
em'sessã,QJde 2Ô'de.julho de 1»9'79, eorp sede na Avenld^/Jaçínt.P Ferreira de Sá( n.D
Í55-, VifeGhrfstonit na cidade de Ourinhos,. estado1 de. slo Paulo, ÇÉP 1̂ 91 i -720,
d0vtda'n16Síe ipsotíta no Cadastyo. H^çíor^ai. d,fi PeSSóa, 4'U.rtdica., - Qt^PJ sob ft°.
49,131 £67/0001-42,'

CLÁUSULA PRlMEtRA^:A.sQCfedaíte

mu
"eprtp^íeiâ^íSÍ' ógMÍP'}}, -j

/

/

CLÁUSULA 5EGUNOÃ: o' G.àpital Sòcfél 4fe.R$ Bt$ 6?15v500.00;(5eisceníci5 e.•treze
mil e quínhentosí-reais), divididos em;6.'1,3.ís' (seis mil e cé'nto:-e..trtata -e cineò} quotas
,de valor de Rf lOOiOO (cern: reais';} -cada' ijroa j| subscritas: e totaltneníe
integrajjza.das.erfi. rnoedg cOrrerite-.do-pafSi fica,assim dí4WbUídõ::ent.re os. sócios;
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ALIERAÇÃ© CONTRATUAL N* 1® DÀSOGJÊDADE

EMPRESA DE ÔNBU§ DE
LTJ3A

C.NPJ «,°4§43t6@?/0€01-12
'n0

fL17
SQGJ05' j 'Qy0f^S;j

MARIA SELAfvt DE CARVALHO j 1"3®'

LUC1AKQ LÚGiO D&CÀRVALHO.

.LGCIO-CARVALHO;

LUCÍ CARVALH0 VlgíRA

LOURDES^ARVALHOtEME

UJCtNÉIÃ CARVALHO

: LUÍZ CARLOS LQcSld CÃRVALB0

PAULO CÉSAR LÚCIO CARVALHO

MARIA LÚCIA CARVALHO .QARÇÍA

JOSÉ LÚC1'0; DE CARVALHO

JÓAO.LâClO DE CARVALHO

SAWORA,APAREGÍDA.DÊ ©ARVALHO LOPES MIGLIARI

CLAUDIA MARtA-pg CARVALHO LOPES

.AMÃURIM CARVALHO LORE§
ÁDOLFO-lOCIQ DÉ-0ÁRVALHQ

BÊNEDÍTA DE LOURDES: CARVALHO ROpRJGUES

TPTAIS.

2:gã:

259:
?5â!

259.

" 26St'

.6'49;

649 ;

f 49

521

' 521

iw
173;

2.8.

! 87

' ' 8J

S435

VALOR

1'SÔ,2'OdvO'd

Á5MQ',QÓ

25,SOO-,0.d

2,5.96Q;OÇ|

25$QQjOO .

'2§:9fOQibÕ

64,-9ÒÇ,ÒÓ

84;90QÍQQ

e4,soQ:fop
52,MQ,QQ:

S2vf 00,00

• 1?,400,fjp-

17'3Q'p'iOO'

í XSOQjÓO.

8;700;ÓQ

8.70a,Ç)Q

. .613V500,00

°̂ «
21;22

•4,52

4t22

4,22

4;22

4,,22.

1'0t55

|Q,58

1;D,5,8

8,60

8,50 .

2,8»;

: 2',8Í

Qr4&
1',.42̂

1,42
100,00

eLÁ'USÚiA- TERCEIRA; A resp.an^abiíj.dpde.1 de: -eâçias sèáfo- ê festrita; 3:0 vãtor de
suas :qúo{as, mas. todos r.èsipprtdero '§òlí4atlamêritè peja mífeà,rejlKa.ção dp Dgpitãl
SQfeial, 'fió.s. lermos: 4í? SH- i ,0§2 d;ó CStítgo Clvlf, Efítrètaníò.,. -óis sócjos. não
resfjoncfèfSõ tièrri sufesidiárte hêrií solidariamente Apeias obrigações sociais.

ÇLAQ5ULÁ QUARTA^ As1 quotas são índivtshíeis; e não poderão ser cedidas' oo
transferidas a íeroeiros. s,éni -ò. çonçeritirnentQ dos demais, sõeibs, a quem ftea
assegurado, em .igualdade de condições, e pregq, o çíirèitp de pteferêríoia. para sua

Ŝ l!̂ !!2Sí|3 "^/̂
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ALTERAÇÃO èÔSfRA^UAL.-N013. DÁ SOCIEDADE

DE QNÍBUS ÇlRjSyjLÃR: G
; LTDA j

GhíPJ -ft *4ai 31,667VáOQ^ t

ÍL18
aquisição se. poMãs à venda-, iormalízaRdo.,, se realizada^'
eontpatuãl pertinente-,

: a álteraçãio

CLÁUSUL-A -QUINTA: .À soc.iecfa.de rnicioq SUQS ^íivicíádes ero.-2Õ de julho ;.de 1,973
e seu prazo de duração é- portempo indeterminado, • .

GLÁMS.ULA S/EXT-A: A ••aciínfoístraçgo tía $çicÍsdE(d.e" cafeçrá. 3; JQSÉ LÚ.GIO DE
CARVALHO. LUIZ C-ARUDS tÚtííO dARVÀtHO e tUCÍANÓ UtiCÍQ :DE
CARVÀLHOT exercidai sempre erri conjunto,, cíofs;. a- dote»; .sem. ordem de preferência,
.com os- pocferes. e atribuições d.e: APJvf Í.RÍS7RADORES;, autorizado o .uso do nome
é:mpre,sa;ria[) inclusive para atíeriação dQ bens 1rr)òVeíSj -tiflóv,éis e .s«,ròQyentes, dg
sociedade. Vedatíc-, no entanto, em; a,í!v.H9dfes esJíBnhats ap. hterg|se' social ou -í)
assumir ofar!gaçõ.es'seja.>em"favor dê qualqueráos ejuoifeta&:oti -de lerçetros.

CLÁUSLÍLÃ SÉTIlVlAi O sócio, no •exerGicio; da adrnínfètraçãp •da,,-s,ociecíacje, poderá
;ter 'ò direito 'a uma retirada mensal, a. íftujçrde ^pró-fabore'', emvalofa-se.ffixjado.çle
comum acordo entre os^sócíos,

PÂRÁ'<?RAFÓ; ÕNIêDf A. {jârtiçip^fçãg de pada £ocio: nos; Jyçros e nas perdas
corresponde' â exala proporção das respeeth/as-.qaotas,

QLÁUSU,LA OIIAVA; As. dgiibefoçges: c{oS; Sficlos serão tomadas,; erfl assembleia,,
devendo a: convocação 'S'er fejía através cie- quaisquer: m,e|p.s: disponíveis, ficando
dispensada a convocação se todos os .sóetos-comparecerem ou. se -declararem, .por
•escrito:, que estavam cientes d.ç> lôealf data, hofa e ordem .do dia. Se/todos-Qs-.sôeios;
decidirem, poí éscrií'q,;sob.'re. a matéflia -ç{UeL'§0ffêi,oíyelp'íía.- relíniãò fièara dis'pe'nsadà
a s.tía realização.



* *' » ••»

ALTERAÇÃO COHTRA51ÍAL W ta DAj-SOCIEDADB

DE: 0ÉBUS

GNPJ nu° 4

fl.19
ÇLAIJSÕLA NONA-:' No caso çté ufn dos SÔGÍQS desejar retírar-se da .sooledade»
devefá. notificar os outros por escrito., cQro,9tiíeçédèpicià rrífnima' de. §0.' (sessenta)
días, e, seus haveres., apuradas em-balançô espepta|.e>5eirâ<3.'pagó.s-em48.(^íiafenta.
e oito) píSsta.çc)eS: ígtíafs- e syçesswas,. ven.esndâ-se -a •grimefra àp.!2s. 60 (sSssetlta)
dias.da:daia do balanço especial

DEGlMAí: Fái^fído fluálquef 4&&n> 3 sociedade òo.ntíffUára suas
atívidades' epm os herdeiros e -giipessores, Náo -sendo ; possível ou. ínexistindo
interesse . destes oir.dos outros- sócios fernanésôenté-, o^walbr-de-seus haveres será
apurado ê liquidado; -cora base na 'situa-jão, paírimofitãj: .da soelèdadèi â. data da
resplt!Ç§p,iyér!fje.açtó W balanço- èspecíaímenfe .leVaOiacjPv especifico para -esse fim,
Os- haveres serão pagos n0s-prazt>s-prèvfetos-na eiãosaiá'''non:ã!>v

Paírágrafo Único:' Q mèsfiio |3r0ceâírnènto."Sôrái:adi3tà'c|o,em ojjírog
d.eise, res.o!va«nirelàç|to ao sêu-sócto,

^erB: qufe. 9

etÃUSULA DÉCIMA PRMEfRA: Ao têraíno: de-eàdãMexeccIcio social, em 31 de
dezerri!irpt, o.s adniintsíradprss . prestarão contas |usí]ffçad,áB <íé suã^ gidrnTntsttação,
procedendo à elabQra.çãíJ idp ínvéntatiQ, <fe balanço p_aitj}rnon"(áj ^ do balanço de
resultado económico, cabendo ao"s -sócios, na proporção -de ;suás -quotas, os- lucros.
ou perdas apuradas*

CLAUSULA DÉCIMA -SEGUNDA: ífes quatro meses .seguintes ao' tér,;tnlno de
exerefç:to,soei.al.. os.sõcfos,. em. assemísíéla eonvocada-e realizada de .acordo eom :as
regras da "eláosa/a Q/faVá"' deliberarão'' -sabre as contas.- e- designarão
adrn|nigt.radbr(es5 g'yatt<ío''fõr p caso-.

fut*
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ALTERAÇÃO eONTEATUAL-NS 1.3 DA; SOCIEDADE

EMPRESA PB GÉiBUS- CIRCULAR aib^Ep DE OURÍNHOS
LTDA

CMRJ iiJ>

J,
QEfílWA TERSEfRfc .Segundo remissão ao Artigo- ;$&%. determinada

peto. artiga 1<@54\s da Lei 1'.0',-4(}6/2QQ2t fica .expresso- que. os sócios- não
respondem subsidiariamente pelas òbrlgaçaes-sôcrais, (Alt P97> Vflf},

CLÁUSULA- DÉfetMA QUARTA: Fica eleito o fero destf •comarea; de Qurínhos,
estado, de São Paulo, pare qualquer -açao; íundada, néstef contrato,, som exclusão

-..<|yâl.Qt}êr'ôútrQ, .por mais p/5/iíègjàd.0 que .seja. i

•
s: oraíssSes m dôvídas-que possam ser suscitadas .

sobre' o presente contrato serão supFi'dàs-.ou. resolvidas feonlireg&neiá.supietiya pelas
normas da. lei das -socieiáadejs; por ãçoès.' (Lèi-n° 6t40.4ffS)-, e rvotttrâs- díspôslçpes
!ég§ís.'que lhes fotem aplteàvels',

DLASULA DÉCIMA 3£XTA: Qs-âfffíiWsííadQfêS' declaram; sob as penas da lei, de'
que nâeí estSq Impedidos, de exéteer á admimstragfo dai-sociedade, por )è1 especial,
ou em virtude de condenação; criminal, Qti porse artconírãrem-sob-os efeitos dêta, a
pena que vede, afnda que temporariamente-, -o- acesso' a cardos públicos; ou por
crime íajinientar,. de pmv.arieaGão, peita ou suborno, concussão, peeujato, ou contra
.a economia popular, contra o ststétns financeiro, nacional,, cpritra norirías de defesa.
de-concorrêndav confcá -as relações- d© consumo, fé pública-, ó.â; g. propriedade.

Por se .acharem «m perfeito, acordo, em tudo ..quanto neste; lhstru.me.ntQ foi -lavrado,
obrtgarn-se -a. cumprir 'o, presente cjpntrato, ass|r|andÔ-o,.fta presença de og. (duas)
testemunhas, -em-03: (três), vlas.de 'igual -teor,.

11 d,e''ou)í!u,pro. de -2,013.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL .M* 1 â' DAi-SOGIEDADE'

DE CARVALHO JOÃO ufcid DE CARVALHO '
- " * /' L

"̂  >L-"-===:=í:̂ :

DE CARVALHO
LOPES PIGUARi

C£cM^4ffig
LO.PBS .CARVALHO

PAULOCEÔA$ LUÔ;
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N* tS DA SOC1Ê0ADE-

E1VIPRESÁ Í3E iátlUS

MARA SILVIA CÁR^ÂCflO PETEFFt

Elien ÇarQilne da Silva
QA8.n?".31
Acivogada

Testemunfias:

Eds|
Rõfl?;020.1.81 -í

vs^>V Ç*

n^-G^rpítoé TàlacjUÍ
RS» 43.37á91§-Q

,,-.4§S- .iî Tíijbekoíiáto-ÍÈB: 8pías;e;Ffefesí»iiitelNpvo::ííair!Íiui4o-
• í'S*nffioí̂ i'''9 t̂''1>'̂ 4íi':~'í:«:"''¥M9!̂ ^ ^\"

ff Ê^sfe^-^ í̂piWa î̂ ^^"' "" " ' "" ' "
,.'/'v-sí'R«^^gil|s^áiàS^e:ría • :

' 'í̂ ííí̂ l̂̂ ^Tr̂ PM -̂'̂ ^ "̂̂ ^ "̂'̂ *̂1"̂ ^

:.̂ ;;'í>ÍA*5ÈS-ã '̂̂ ^ f̂*^*"';?í!líJ '̂'̂ 'Ê' -
í̂̂ á ĵJÍElSíraî faiySplÊ ^ -''.'̂ "Irf-íiJ í ':̂ 3Jj?#MÇ;:Sel«fif£p;3"(j

'.'',.. - 'B0Bí:.pact̂ è ,̂T^eî íé;vSllvã5 f̂siia^èfite,'



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/impre.,

^Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
49.131.667/0001-12

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/07/1979

NOME EMPRESARIAL

EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA

TfTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
49.21-3-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVÍDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 -Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV JACINTO FERREIRA DE SÁ

CEP
19.911-720

BAIRRO/DISTRITO
VILACHRISTONI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@AVOA.COM.BR

NÚMERO

155
COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

OURINHOS
UF
SP

TELEFONE
(14) 3302-2331

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DASITUACÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 19/12/2017 às 15:40:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 19/12/2017

l de l 19/12/2017 15:4(



Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Estabelecimento

IE: 495.189.990,111

CNPJ: 49.131.667/0001-12

Nome Empresarial: EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA JACINTO FERREIRA DÊ SÁ

N°: 155

CEP: 19.911-720

Município: OURINHOS

Complemento:

Bairro: VILA CHRISTONI

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 18/07/2016

Ocorrência Fiscal: Ativa

„ - . . - NORMAL - REGIME PERIÓDICO DERegime de Apuração: Ap(JRAÇÃO

Atividade Económica: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 19/07/2016

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 18/07/2016

A Situação Cadastral ATTVO implica que o estabelecimento está HABILITADO a realizar
operações como contribuinte do ICMS. A Inscrição Estadual com Situação Cadastral diferente de
ATIVO é considerada NÃO HABILITADA a realizar operações como contribuinte do ICMS e,
portanto, não deve constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS. Porém,
caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil fwww.receita.fazenda.qov.br')
poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como consumidora final.

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações
com eles ajustadas.

Versão: 3.45.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO CONCEDIDO A TITULO PRECÁRIO

inscrição Cadastrai CNP J/CPF Nro do Processo
11254145 40,131,667/0001-12 3,231/1979

Nome do Contribuinte / Razão Socfal

EMPRESA DE ONÍBUS CIRCULAR CIDADE D

Endereço

AV, JACINTO FERREIRA DE SÁ, 155

VLNOVACHRÍSTON1
OURlNHOS

Início de Atividade Data de Emissão Nro, do Alvará
13/06/1979 18/08/2008 768 / 2008

E OURlNHOS LTDA *

Estado sp

Atividades
TRANSP COLETIVO DE PASSAGEIROS TRANSP TUR1ST SUPERFÍCIE

Horário Funcionamento
Seg, à Sex, das 08:00 ás 1B:QO; Sáb, das

»

R$ 20,55 (Vinte reais e cinquenta e cinco centavos),

2aVÍA

o^\o^
,̂  ^b»Ç? \{^
\ajfVS*

C
-

O PRESENTE.DOCUfVIENTO-D.EVER/
: ,_ •;; ,, r- . . . - ,ÉST%M

Área do Esta&eleclmento Hftft n«mJ)
08;00-às12í00a 100,00(114

00/Oflç JfH^A-x.
LEANDKO DÊ OUVIRA MORAES

\~S / «
s Gerente cfe Arfecadação

,̂ SER AFÍXÁD0!:ÇÎ Í!{iU0ÀR4/ISjyELJ NO •
LÊCJWÈjfí̂ -w^P^Jr̂ r-̂ , ' / „,„ ,

- _+f*77. * • ' . ' • • ; , • > •

• ̂ -»?rl^5«i^l )̂R!N>40S



27/10/2017 Emissão de 2a via de Certidão

Receita Federal
CERTIDÃO

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

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

Nome: EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA
CNPJ: 49.131.667/0001-12

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN na 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:56:18 do dia 30/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2018.
Código de controle da certidão: AA95.1642.DB9C.3824
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta ifigg. Preparar página
"~| p-ara impressão

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplioacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResuItadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVia 1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.131.667

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada. , , •

Certidão n° 17505095 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/12/201718:04:17 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 49.131.667/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na
Dívida Ativa. de;.responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima
identificado. í :• :

Certidão n° 17100081649-34

Data e hora da emissão 26/10/2017 09:45:52

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão Negativa Débitos Mobiliários
Número 110917/2017

C E R T I F I C A M O S , a pedido do interessado e com base no cadastro dessa Prefeitura, que
o mesmo encontra se QUITE com os cofres Públicos Municipais até a presente data, em referência ao
cadastro Municipal abaixo descrito. Fica reservada à Fazenda Pública a cobrança de débitos que
surgirem, desde que devidamente comprovados. E por ser verdade, firmo a presente certidão.

Identificação
CQM 11254145

EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA

49.131.667/0001-12

~;Êndere5pj AVENIDA JACINTO FERREIRA DE SÁ, 155

BafSVNOVA Cidade: OURINHOS Estado: SP

íí> 13/06/1979

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE TURÍSTICO
SUPERFÍCIE

ATENÇÃO: Esta Certidão é válida até o dia 06/01/2018

Ourinhos, Quarta-feira 06 Dezembro 2017
Número: 110917/2017

Inscrição: 11254145

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:
http://www.ourinhos.sp.gov.br

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

Travessa Vereador Abrahão Abujamra n.° 62 -Cx. Postal n.°255-CEP: 19.900.209-Ourinhos-SP
Fone: 14 3302.6000 - Fax: 14 3322.3136-Telex: 14 3005 - Site: www.ourinhos.sp.gov.br- e-mail: pmo@ourinhos.com.br



19/12/2017 https://www.sifge.Gaixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatn'z=3802948&VARPessoa=3802948&VARU1i=SP&V.,

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49131667/0001-12
Razão Social: EMPRESA DE ONIB CIRC CID DE OURINHOS LTDA EM REC JUD
Endereço: AV JACINTO FERREIRA DE SÁ ÍBB / VILA CHRISTONI / OURINHOS / SP /

19911-720

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

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

Validade: 08/12/2017 a 06/01/2018

Certificação Número: 2017120814020082726939

Informação obtida em 19/12/2017, às 15:30:39.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=3802948&VARPessoa=3802948&VARUf=SP&VARInsor... 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 49.131.667/0001-12
Certidão n°: 139006723/2017

Expedição: 24/10/2017, às 08:14:13

Validade: 21/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
49.131.667/0001-12, 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 atual izados 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 ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciár ios , a honorá r ios , a cus tas , 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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• P O D E R J U D I C I Á R I O
" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N": 023691169 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
31/10/2017, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ************************

EMPRESA DE ÔN1BUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA, CNPJ: 49.131.667/0001-12,
conforme indicação constante do pedido de certidão.**************************************************

A seguinte distribuição:******************************************************************************************

OURINHOS
» Foro de Ourinhos - 2» , Vara Civel. Processo.- 1002108-03 .2015 . 8 .26. 0408. Ação:
Recuperação Judicial. Assunto: Recuperação judicial e Falência. Data: 25/05/2015.
Reqte: Auto Viação Ourinhos Assis Ltda. *****************************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
n° 53/201 5.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de novembro de 2017.

3691169
PEDIDO N°:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OURINHOS
FORODEOURINHOS
2a VARA CÍVEL
Rua dos Expedicionários, 1895,., Jardim São Silvestre - CEP 19902-610,
Fone: (14) 3322-1144, Ourinhos-SP - E-mail: ourinhos2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às!9hOOmin

DECISÃO

Processo Digital n°:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal«
Nenhuma informação
disponível»:

1002108-03.2015.8.26.0408
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Auto Viação Ourinhos Assis Ltda e outros
Nome da Parte Passiva Principal« Nenhuma informação disponível»

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alessandra Mendes Spalding

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial das empresas AUTO VIAÇÃO
OURINHOS ASSIS LTDA, AVOA PARTICIPAÇÕES LTDA,, AVOA TRANSPORTES
LTDA EPP, HARITZ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA, VIAÇÃO CARIMAM LTDA, EMPRESA DE ÔNIBUS
CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA, EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR
CIDADE DE ASSIS LTDA - ME, EXPRESSO INTEGRAÇÃO DO VALE LTDA EPP,
AVOA DE CÂNDIDO MOTA LTDA EPP.

O feito vem sendo processado regularmente, não havendo ainda
apreciação sobre o requerimento formulado pela Administradora Judicial, às fls.
3568/3570, no sentido de que a credora Mara Silvia Carvalho Peteffi não pode compor o
quorum e deliberação na instalação da Assembleia de Credores, sob o fundamento de que
ela é irmã de LUIZ CARLOS LÚCIO DE CARVALHO, sócio administrador das
Recuperandas Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda e Auto Viação
Ourinhos Assis Ltda, que detém 10,58% do Capital Social de cada recuperanda, nos termos
do artigo 43, § único da Lei 11.101/05.

Mara Silvia Carvalho Peteffi, peticionou nos autos às fls. 3617/3623,
alegando que o impedimento reportado no parágrafo único do artigo 43 tem seu limite de
interpretação naquelas ocasiões em que, em tese, poderse-ia vislumbrar a tendência
fraudulenta do personagem ali mencionado com o fim de direcionar, a favor das
recuperandas, benefícios sobre prazos, condições de pagamento, conluio ou acerto com
credores, enfim, para, de alguma forma atender aos interesses das recuperandas em
detrimento dos credores, o que não seria o caso dos autos. Aduz que não restou provado
conflito capaz de viciar seu voto. Aduz ainda que a Administradora Judicial estaria apenas
repassando ao processo informações fornecidas pelas recuperandas. Requereu o
indeferimento de seu impedimento, bem como a permissão para sua participação na
assembleia de credores, computando-se sua presença para registro do quorum e permitindo
que expressasse sua vontade.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
* j^ . —i COMARCA DE OURINHOS
g to ê p LgH FORO DE OURINHOS

12a VARA CÍVEL
"tra'D£wM""J Rua dos Expedicionários, 1895,., Jardim São Silvestre - CEP 19902-610,

Fone: (14) 3322-1144, Ourinhos-SP - E-mail: ourinhos2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9hOOmin z

3
. Antes que a questão acima pudesse ser decidida, sobreveio aos autos a í

informação de que realizada a Assembleia Geral de Credores em 13/04/2016, em primeira «
convocação, não foi registrado quorum suficiente para a abertura dos trabalhos, conforme Q
noticiou a Administradora Judicial às fls. 3543/3544 e comprovou através dos documentos ^
de fls. 3548/3560, ficando marcada a próxima assembleia para o dia 27/04/2016. <

Por fim, a Administradora Judicial informou que foi realizada a assembleia <
em segunda convocação, no dia 27/04/2016, nos termos do §2° do artigo 37 da Lei ffi
11.101/05. Aduziu que, após apresentação do plano pelas empresas recuperandas, alguns <
dos credores apresentaram sugestões, tendo as empresas recuperandas solicitado a _£
prorrogação da votação do plano pelo prazo de 30 (trinta) minutos, para adequá-lo às m
exigências dos credores, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Informou g
que a assembleia foi suspensa pelo tempo requerido e, em seguida, foi dado continuação "
aos trabalhos e votação do plano.

Q~
w

Conforme cópia da ata dos trabalhos, juntada pela Administradora Judicial 2 ̂
às fls. 3629/3635, o plano foi aprovado por 100% da Classe I, representando o valor de R$ § £
184.905,05, 95% pela Classe III, representando o valor de R$ 10.264.468,16 e 100% da j§ §
Classe IV, representando o valor de R$ 325.838,1 8. z °.

c •A Administradora ainda apresentou o cenário em caso de aceitação do <e £
direito de Voto da credora Mara, ficando alterado apenas a classe III para aprovação por g S
90% dos credores. ^9

||
Devidamente intimado, o Ministério Público opinou pela manutenção do .| §

impedimento da credora Maria Silvia e pela homologação do plano. (fls. 3730/3734) j§
S/3

£ 03

•Vieram os autos para apreciação do pedido pendente em relação à credora •§ 2
Mara Silvia Carvalho Peteffi e análise do plano de recuperação judicial aprovado. -g o

—'Q-
É o breve relatório. ^ •§

co
Fundamento e decido. ò>

Primeiramente, transcrevo o que dispõe o artigo 43 da Lei de Falências:

ÕT

••" .a
48 »

Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, e <g
controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com "̂  ̂
participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou ® g
em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a -§ .-|
10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembleia- « °
geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins £ |
de verificação do quorum de instalação e de deliberação. Parágrafo único. Q "S g
disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, J |f
consanguíneo ou afim, colateral até o 2o (segundo) grau, ascendente ou ;õ :&
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Q

descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de S:
membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade w
devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas Q
funções. w

Portanto, entendo que o dispositivo legal é claro e objetivo, não cabendo ao o
magistrado perquirir se existe ou não "conflito capaz de viciar o voto", pois tal conflito <
decorre do texto expresso da lei. oj

_i

E no caso dos autos restou incontroverso que a credora Mara Silvia _o
Carvalho Peteffi é irmã de LUIZ CARLOS LÚCIO DE CARVALHO, sócio administrador i
das Recuperandas Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda e Auto Viação °
Ourinhos Assis Ltda, que detém 10,58% do Capital Social de cada recuperanda. " m

liPortanto, entendo que a hipótese se subsume ao disposto no artigo 43, § -? 0

único da Lei 11.101/05, razão pela qual a participação de Mara Silvia Carvalho Petetti na ;§ ;§"
assembléia-geral de credores é sem direito a voto e sem ser considerada para fins de | £
verificação do quorum de instalação e de deliberação. ji §i ^"

o CD

Registro, por outro lado que, ainda que fosse permitido o exercício do ® Qj
direito de voto da referida credora, o plano teria sido aprovado. | «

E ri

Passo a análise do plano de recuperação judicial aprovado.
_

-S 9

Observa-se que o plano de recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral .{= g
de Credores conforme os critérios estabelecidos pelo art. 45 da Lei n° 11.101/05, quais j§ "£
sejam, aprovação por credores que representem mais da metade do valor total dos
créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores
presentes, com relação as classes II e III e, com relação a classe I, aprovação pela % o

— o
Q.

•maioria simples dos credores presentes, independente do valor de seus créditos. •_
•8-1
•CD •—

Verifico, ademais, que o plano não contem qualquer cláusula que possa ser ^ -^
considerada abusiva ou violadora de normas de ordem pública, conforme os critérios S -f
estabelecidos pelo art. 45 da Lei n° 1 1.101/05.

_3

CL

É certo que as devedoras não juntaram aos autos as certidões negativas de ei 5
débitos tributários, conforme exige o art. 57 da LRF. Contudo, essa exigência não pode e J
levar, automaticamente, à decretação da falência. Isso porque, segundo o sistema vigente, ^ "̂
o devedor em recuperação judicial deveria apresentar certidões negativas de débitos fiscais ® g
ou comprovar o parcelamento dos débitos tributários, nos termos de lei específica a ser % ,-|
editada conforme art. 68 da LRF, como condição para a concessão da recuperação judicial. g o

C CO

o £
À falta de lei sobre o parcelamento especial, o Código Tributário Nacional "§

fora alterado para, em seu art. 155-A, prever que, a inexistência da lei específica sobre o J -g
parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial importaria a g ã

8-a

"to CD
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Q

aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação í
judicial. to

E apesar de a Lei n° 13.043/14, que entrou em vigor em novembro de 2014,

m
Q

ter criado parcelamento próprio para empresas em recuperação judicial, mas apenas <
relacionado aos tributos federais, não existindo legislação própria relacionada aos tributos Q
estaduais e municipais. <

cotu
Por essa razão, a jurisprudência fora, durante todo o período, majoritária <

quanto à não aplicação da exigência de parcelamento dos créditos fiscais aos pedidos _o
distribuídos antes da lei que dispunha sobre o parcelamento dos débitos tributários durante s!
a recuperação de empresas. g

CO cri
CD £Q

A justificativa a tanto sedimentava-se muito mais na exigência de •-§ °
preservação da empresa em crise do que na míngua de legislação especial a qual, como ^ o
alterado pelo CTN, era dispensável.

Como já ocorria antes e conforme posicionou-se a jurisprudência atual, jç §
diante da relevante finalidade social da lei de preservação da empresa, dos empregos e da o
atividade económica, deve-se dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos w
fiscais ou de parcelamento especial para a concessão da recuperação judicial. Nesses <| !£

°

°-

termos: |j .
58~

co
"Agravo de instrumento Recuperação Judicial concedida independentemente -8 °
da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais Minuta recursal da .§ §
Fazenda Nacional voltada à exigência da apresentação de CNDs Preliminar
de ilegitimidade recursal, uma vez que o crédito fiscal não sujeita-se à 2 w

!§
Q-

(D

recuperação Descabimento A apresentação das certidões de regularidade
fiscal decorre de previsão legal, portanto, presente o interessa da Fazenda -§ o
Nacional ao postular ao Juízo Recuperacional a observância do art. 57 da •§_ g
Lei n. 11.101/2005 e art. 191-A do Código Tributário Nacional Preliminar '° •§
rejeitada. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial concedida ^-^
independentemente da apresentação de certidões negativas de débitos co -§
fiscais Minuta recursal da Fazenda Nacional que defende necessária a % •£•
apresentação das CNDs e protesta pela determinação nesse sentido ^ '2
Descabimento Exercício lícito, porém, não razoável e desproporcional Q ̂
de poder de oposição Precedentes desta Corte Dispensa da apresentação £> «
de certidões negativas mantida Agravo impróvido. Dispositivo: Rejeitam a ^ "̂
preliminar e negam provimento ao recurso (AI 2109677-09.2015, Rei. Dês. ® Í"
Ricardo Negrão, D J 09 de setembro de 2015). ° -=i

CD

Nesse sentido, enquanto não houver um sistema completo de equalização do
passivo fiscal das empresas em recuperação judicial, não será possível exigir a "S
apresentação da certidão referida no art. 57 da LRF como condição de deferimento do 0) _-

.d CO
'— .£=.

pedido recuperacional. £ -i5
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Nesses termos, diante da relevante finalidade social da lei de preservação da
empresa, dos empregos e da atividade económica, deve-se dispensar a apresentação de
certidões negativas de débitos fiscais para o caso em questão.

Q.
CO

CO
LU
Q

LU

Destaque-se que tal dispensa não causa prejuízo ao fisco, tendo em vista que
o crédito tributário não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções fiscais não estão
sobrestadas pelo processamento da recuperação judicial.

OL
Q

CO
co
LU

Diante do exposto, com fundamento no art. 58 da Lei n. 11.101/05,
CONCEDO a recuperação judicial à AUTO VIAÇÃO OURINHOS ASSIS LTDA,
AVOA PARTICIPAÇÕES LTDA, , AVOA TRANSPORTES LTDA EPP, HARITZ
ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, VIAÇÃO
CARIMAM LTDA, EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS
LTDA, EMPRESA DE ONTBUS CIRCULAR CIDADE DE ASSIS LTDA - ME,
EXPRESSO INTEGRAÇÃO DO VALE LTDA EPP, AVOA DE CÂNDIDO MOTA
LTDA EPP, nos termos do plano aprovado, destacando-se o seu cumprimento nos termos
dos arts. 59 a 61 da mesma lei.
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Ourinhos, 11 de maio de 20 1 6.
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

o-s?is
ay o
cn T-

S. CD
D) O*n o
0 Q.

-8 o
-II

48
CD ™T
i- O.
O W
CN •-=•
25 "ia1o w
?= -S
r-
E Q.
CD 4=1
m -<=
O CD

w "
O CD
c ai
^ ">

g CD
0 _-JD ro

,

i*
8 8-D U
CD 2

"ÍO CD
LU CL



cida.de et e ouxinhos

CNP J; t9.131.687/0001-12«I.E.: Isente
AV. Jacinto Ferreira da Sá, 11S- Vila Ctlrtstonl - CEP
19911-720- Ourtnhos-Sp
Fonas (14) 3302-2333 Fax.fí4) 3âOá'2337

DECLARAÇÃO

Â Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda,, inscrita no CNRJ

sob n° 49.131.667/0001-12, com sede na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,, na Avenida

Jacinto Ferreira de Sá, n0 155, Vlfa Chistoni, por Intermédio de seu representante legal o(a) Sr,(à)

Luciano Lúcio de Carvalho, porfador(a) da Carteira de Identidade n° 15,971.831 e Ínscrfto(a) no

CPF n° 114,145,088-75, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da leí:

a) rfos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8,666/93 e alterações, que a empresa
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância
do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal do Brasil;

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus
empregados;

c) que a empresa atende as normas do Decreto n° 3,298, de 20 de.dezembro de 1999;

d) que fnexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indíretos incorridos na data
da apresentação da proposta incluindo, entre outros; tributos, encargos sociais, material, despesas
administrativas,- seguro, frete e lucro,

Ourinhos, 19 de dezembro de 2017,



DECLARAÇÃO'

.'.. ' Declaro:á existência ria Superintendêneia"de.Agua e Esgoto de Ourinhos, do

.'seguinte saldo d e dotação orçamentaria:'. ' - . - . ' ..

'•Diretoria Administrativa - Outros "Ôerv-:ter Pessoa-Jurídica .;R$ 1.775.000,00

'O saldo' de dotação é suficiente para: contratação de. empresa especializada em

fornecimento :de yales' transportes aos servidores da •Gerência'de leitura desta

'Autarquia Municipal, e também conta" com .disponibilidade financeira e está de acordo

-com os ;Objetivos apresentados :no Plano P.Iuriánúàí e-Lei de-Dirétrizes Orçamentarias

'..para p exercício de 2.018. • • " ;• -. •-.' . , •':-, ' . . :

Vicente da Silva
efe de Contabilidade'

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ÈSGQTO DE OURINHOS - Av. Altirro Arantes, 369 - Fone: (14) 3322-1866 - Fax (14)'3322-1645 - CEP 19900-031 - OURINHOS-SP

CNPJ 49.131.287/0001-88 • . . ' . . ' . :' i ' '



' . ; ' • ' : ••' DECLARAÇÃO ; .'•/'"" :" ;•".• ' • . '

•• . ' Declaro a existência na Superintendência de. Águg e Esgoto de Ojjrinhos, do

seguinte saldo de dotação orçamentaria: .• • ' ;: • ''. .'•. . .

Diretoria Administrativa - Outros Serv-Ter Pessoa.Jurídica. R$ 4.775:000,00
• Diretoria Operações - Outros Serv Ter Pessoa Jurídica R$ 9.730.000,00 ''
Diretoria Coleta de Lixo - Outros .Serv.Ter Pessoa Jurídica R$ 8.140.000,00
Diretoria Limpeza Urbana - Outros Serv Ter Pessoa Jurídica .R$-180.000,00

O saldo de .dotação é suficiente -para. contratação -de empresa-•especializada em

.fornecimento de vales transportes aos--servidores .desta'Autarquia Municipal, e também

conta com disponibilidade financeira e está de'acordo com os.objètivps apresentados

'no.Plano Plurianual e Lei de Diretrizes.Orçamentarias para o.exercício de-2!pl8.

e Vicente da Silva
de Contabilidade

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS -Av. Altiao. Arantes, 369 - Fone>(14) 3322-1866 - Fax (14). 3322-1645 - CEP 19900-031 - OURINHOS-SP

CNPJ 49.131-287/0001-88 ' . . : ' ' • , ' : ' • • . '



6 Diário Oficial
' d o . :

Município de Qurinhos
Terça-feira, 5 de julho de 20 / 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N». 6.763

DE 30 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre o preço da tarifa de passagem de
transporte ooletivo urbano (õnibus circular) e dá
outras providências.

DECRETO N°. 6.764

DE 01 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre suplementação de dotações do
orçamento vigente no valor de R$ 241.700,00
(Duzentos e quarenta e um mil e setecentos reais) e
dê outras providências.

BELKIS GONÇALVES SANTOS FERNANDES, Prefeita Municipal
de Ourinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e BELKIS GONÇALVES SANTOS FERNANDES, Prefeita Municipal

, ;. i-5 "i H")"'í'- cfe pjjrinhosj (Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são
i .,, CONSIDERANDO o disposto na alínea "a" inciso XIV, árt. T4, :dà Uei' cBnfericJas pôr Cei, e ;,•/•, ,•• • • • / , . • •:.• -i.,V .'• .' ••

Orgãnica';do Município; • ' :-; i-;,.-.. , '.,: '-CONSIDERANDO o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei n° 4.320, de
...,.....„..,_. ... . . -,,.v. .17demarcode1964.eo-artigo40,,.inciso.|||, da-Lei.ní.-6.269,-de-07.de.Jarjeiro .-

CONSIDERANDO os despachos exarados nos Processos de 2016 (Lei Orçamentaria do Município),
Administrativos n°. 10250, do dia 22 de fevereiro de 2016 e 24103, de 07 de DECRETA:
junho de 2016, .. • . •. . Art 1°. Ficam suplementadas/as dotações, orçamentarias a seguir

. • • • especificadas: . . ... , :
CÕNSIDERAND.Q 4que .o, reajuste aprovado é. inferior-ao valor 01.02.00-Secretaria Municipal de Desenvolvimento .Económico

requerido pela Empresa de Õnibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda e 01.02.01 - Coordenadoria Administrativa da SIVÍDE
continuará acompanhado de diversas vantagens oferecidas aos munícipes 35 rj1.110.00 3.3.90.39.00 04.122.0010.2.020 O.S.T.P.Juridica
que utilizam diariamente o transporte.coletivo urbano em Ourinhos; ; ; R$ 20.000,00

01.04.00 -Secretaria Municipal de Assistência Social
CONSIDERANDO a necessidade de se manter o equilíbrio 01.04.02-Fundo Municipal de Assistência'Social

econômico-financeiro da permissão de transporte coletivo urbano; 95 02.510.00 3.3.50.43.0008.244.0031.2.061 Subvenções Sociais
R$ 600,00

CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 17 de junho de 2016, gg 02.510.00 3.3.50.43.0008.244.0032.2.062 Subvenções Sociais
pela Comissão Municipal de Trânsito da Prefeitura Municipal de Ourinhos, ; ;. . R$ 8.000,00

100 05.510.00 3.3.50.43.00 08.244.0032.2.062 Subvenções Sociais
DECRETA: • . • . . RS 5.000,00

130 05.510.00. 3.3;90,3,9.00 08.244.003,1,2.061 .,O.S.J..P,.JurídÍca
Art 1°. A tarifa de passagem de transporte coletivo urbanç (ônibys _ _. ,.....,.„,•......,.. ,,.,... , RS 58.100,00

circular) fica fixada ,em RS 3,30 (três reais e trinta centavos),.por passageiro; • .ú1.b6.00*-'S'e1;retaria Municipal de Cultura . . . . .
do inicio ao fim das respectivas linhas. . • : 01106.01--Coordenadoria de Ação Cultural

198 01.110.00.3.3.90.39,00.13.392.0050.2.100 O.S.T.P.Juridica
Art. 2°. Fica mantida a operação transbordo, que permite que o . R$150.000,00

passageiro possa fazer o transbordo para outro õnibus dentro do prazo máximo TOTAL R$ 241.700,00
de 01 (uma) hora, não sendo permitido no Terminal Integrado da Cidade de Art. 2°. A cobertura da suplementação da dotação, constante do art.
Ourinhos - TIO, podendo, tão somente, ser realizado em qualquer ponto de -j», jgste Decreto, se dará por conta da anulação parcial da seguinte dotação:
parada de õnibus de transporte coletivo urbano da cidade, cujo sistema estará 01.02.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico
RESTRITO POR SENTIDO, não sendo permitido ao usuário o Uso da mesma 01.02.01 - Coordenadoria Administrativa da SMDE
linha, ou outra de retorno para a mesma região, sem o pagamento de uma 44 ol.110.00 4.4.90.52.00 04.122.0010.2.020 Equip.e Mat. Permanente
nova tarifa. ' R$ 20.000,00

01.04.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Parágrafo único. Não será permitida a integração temporal na 01.04.02-Fundo Municipal de Assistência Social

mesma linha do primeiro deslocamento, ou em outra linha que retome ao 95 01.510.00 3.3.50.43.00 08.244.0031.2.061 Subvenções Sociais
mesmo bairro ou região onde se originou o primeiro deslocamento do usuário, RS 3.700,00
por estar caracterizado aí o "retorno de passageiros". 10605.510.00 3.3.90.30.00 08.244.0031.2.061 Material de Consumo

R$ 40.000,00
Art. 3°. Fica mantido o passe "Circula Fácil Mulher que beneficiará -\-\rj 01.510.00 3.3.90.30.00 08.244.0032.2.062 Material de Consumo

todas as mulheres ourinhenses, que. receberão "Cartão Magnético" para R$ 13.000,00
utilizar a passagem de transporte coletivo urbano de segunda a sábado, entre -|23 05,510.00 3.3.90.3.6.00 08.244,0031.2.061 O.S.T.P.FÍsica
as 9:00hs e 11:00hs, 13:00hs e 17:00hs e após as 20:00hs, pagando apenas R$ 15.000,00
RS 2,50 (dois reais e cinquenta.centavos). • - 01.06.00 -''Secretaria Municipal de Cultura

01.06.01 T- Coordenadoria de Acão Cultural
Art. 4°. Aos domingos, a população continuará utilizando o transporte 199 02.110.00 3.3.90.39.00 13.392.0050.2.100 O.S.T.P.Juridica '

coletivo urbano utilizando somente o cartão "Circula Fácir, em qualquer R$150.000,00
horário, pagando a tarifa de passagem de transporte coletivo urbano de R$ TOTAL RS 241.700,00
1,65 (um real e sessenta e cinco centavos).

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

vigendoseus efeitos a partir de zero hora do dia 12 de julho de 2016, revogadas Prefeitura Municipal de Ourinhos, 01 de julho de 2016.
as disposições em contrário, em especial o Decreto n°. 6.616, de 22 de junho
de 2015. BELKIS GONÇALVES SANTOS FERNANDES

Prefeitura Municipal de Ourinhos, 30 de junho de 2016. Prefeita Municipal

Publicado e registrado na Secretaria Municipal de Administração, na

BELKIS GONÇALVES SANTOS FERNANDES data suPra-
Prefeita Municipal

Publicado e registrado na Secretaria Municipal de Administração, na HENRIQUE FITTIPALDI JÚNIOR
data supra. ^ ̂  ̂ ^ ̂ ^ Secre(ário Municipa| ̂  P|anejarnento e Finanças

Chefe de Gabinete



MEMORANDO N° 1/2018/CC
Ourinhos, 03 de janeiro de 2018.

Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Consiste o presente expediente de solicitação da Divisão de Recursos Humanos
para a aquisição de vale transporte destinado aos servidores públicos municipais da Superintendência
de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, sendo a quantidade total estimada para o exercício de 2018 de
73.200 (setenta e três mil e duzentos) unidades, acondicionados em cartão personalizado contendo 50
unidades, recarregável mensalmente, totalizando o valor de R$ 241.560,00 (duzentos e quarenta e um
mil, quinhentos e sessenta reais).

Para aquisição dos vales transportes, obrigatoriamente deverá ser contratada a
Empresa de Onibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda, em virtude do Município dispor somente de uma
empresa de transporte público, sendo que referida empresa possui a permissão para exploração de
linha de transporte coletivo de passageiros, conforme Decretos n° 1.939 e 1.940, ambos de 21 de
março de 1979.

Tal procedimento está amparado pelo disposto no art. 25, inciso I, da Lei
8.666/1993, a qual transcrevo:

"Art, 25, É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou géneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em
que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes."

Ensina Hely Lopes Meirelles:

"que é inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar
competição entre eventuais interessados, pois não se pode pretender melhor
proposta quando apenas um é proprietário do bem desejado pelo Poder Público
ou reconhecidamente capaz de atender às exigências da Administração no que
concerne à realização do objeto do contrato". (MEIRELLES. Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro, 33a edição. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2007,
p. 285).

Joel de Menezes Niebuhr:

"Sempre que se constatar a impossibilidade de se realizar licitação pública
decorrente de inviabilidade de competição, está-se diante de caso de
inexigibilidade, independentemente de qualquer previsão legal". (NIEBUHR, Joel
de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 3a edição revista e
ampliada. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 98 - 99).

SUPERINTENDÊNCIA DEÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS o»™™, DQ
Av.AltinoArantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 -CEP 19900-031 -Ounnhos-SP - CNPJ 49.131.287/0001-88



Com respeito a questão orçamentaria, cabe destacar que existe o respectivo
saldo orçamentário para o empenhamento da nova despesa, conforme declaração da Chefia de
Contabilidade e também conta com disponibilidade financeira e está de acordo com os objetivos
apresentados no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentarias para o presente exercício.

Também sobre o tema orçamentário, cito os ensinamentos de Jessé Torres
Pereira Júnior (Licitação sem orçamento aprovado. In: FÓRUM ESPECIALIZADO EM LICITAÇÃO, 1.,
2005, Brasília. Biblioteca Digital Fórum de Contratação e Gestão Pública - FCGP, Belo Horizonte, ano 5,
n. 53, maio 2006), o qual lembra que a simples previsão ou indicação de recursos orçamentários são
aptos a instaurar o processo licitatório:

...art, 7°, §2°f III (em relação a licitações para a contratação de serviços e
obras) e o art. 14 (em relação a licitações para a contratação de compras)
aludem, respectivamente, a "previsão" e a "indicação" de recursos
orçamentários, o que significa que o ordenador da despesa pode autorizar a
instauração do procedimento licitatório (a autorização a que se refere o art. 38,
capuy, desde que possa identificar, nos autos do respectivo processo
administrativo, a verba que, prevista no orçamento, responderá pela despesa,
quando do futuro contrato. A formalização deste exige a prévia emissão da nota
de empenho e esta somente pode ocorrer em presença de saldo orçamentário.
Mas a licitação pode ter início mediante a simples previsão ou indicação dos
recursos orçamentários. A proposta orçamentaria, que se elabora de um
exercício para o outro, atende, suficientemente, às exigências de previsão e
indicação. Trata-se de solução adotada com frequência e que, volta e meia,
mostra-se sem alternativa na medida em que o Poder Legislativo se retarda na
aprovação da proposta orçamentaria para o exercício seguinte. Se, concluída a
licitação, a Administração ainda não contar com o orçamento aprovado, de
duas uma: revoga-se a licitação (art. 49) ou se obtém autorização legislativa
para contratar, por simetria com a regra do art, 166, §8°, da Constituição
Federal.

Assim, tomando por base os ensinamentos supra, existindo a ^previsão ou
indicação de recursos orçamentário^', aptos a identificar a verba que responderá pela despesa para a
prestação dos serviços, acredito que atenderia suficientemente às exigências da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, flexibilizando assim o princípio orçamentário.

Com relação a justificativa do preço, observamos que o valor praticado
atualmente correspondente a R$ 3,30 (três reais e trinta centavos), conforme consta do Decreto n°
6.763, de 30 de junho de 2016 (cópia em anexo).

Anexo aos autos segue também às documentações relativas à Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Declarações.

O presente instrumento se presta a cumprir o contido no parágrafo único do
artigo 26 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, como antecedente necessário à contratação com
dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Assim, encaminho o processo para parecer dessa Procuradoria, sobre a
possibilidade de efetuarmos a contratação, mediante processo de inexigibilidade de licitação nos termos
do artigo 25, inciso I da Lei 8.666/1993.

Atenciosamente,

SANDRCTCORTE VITA
Chefe de Compras

SUPERINTENDÊNCIA DEÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS _ osymnni RR
Av.AltinoArantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 -Ounnhos-SP - CNPJ 49.131.287/0001-88



SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Procuradoria

DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

À SUPERINTENDÊNCIA

Processo n° 11453/2017:

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca
da possibilidade de aquisição, por inexigibilidade, de vale transporte destinado
aos servidores desta Autarquia para o exercício de 2018.

A Divisão de Material e Património junta documentação referente à
empresa autorizada para realizar o transporte público, qual seja a Empresa
Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA. Referida empresa adquiriu
permissão para exploração de linha de transporte coletivo de passageiros,
conforme Decretos n° 19.39 e 1.940 de 1.979, os quais ainda se encontram
válidos. Desta feita, a Empresa é a única autorizada a prestar o serviço de
transporte público até os dias de hoje.

Junta, ainda, documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade
fiscal e trabalhista da empresa.

Diante das informações trazidas, a Administração não tem outra
escolha a não ser contratar diretamente com a Empresa Ônibus Circular
Cidade de Ourinhos LTDA, nos termos do artigo 25, inciso l, Lei 8.666/93, pois
impossível a competição.

Estando caracterizada a situação do artigo 25, inciso l e preenchidos
os requisitos do artigo 26, ambos da Lei 8.666/93 (justificativa da escolha do
fornecedor/executante e do preço), nada obsta a contratação direta da
Empresa Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 08 de janeiro de 2018.

Jaldini Karirie Silva de Luca
(B/SP Nó 374.017 OAB/SP n° 375.307

Procuradora da SAE Procuradora da SAE

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS-Av. Altino Arantes, 369 - Fone (O'*14) 3322-1866 - CEP 19900-000- Ourinhos - SP
CNPJ49 131 287/0001-88



Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

A Divisão de Recursos Humanos solicitou a contratação de empresa para
fornecimento de vale transporte destinados aos servidores públicos municipais da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, sendo a quantidade total estimada de 73.200 unidades para o
exercício de 2018, conforme documento anexo aos autos.

A contratação será feita diretamente com a Empresa de Ônibus Circular Cidade
de Ourinhos Ltda, por possuir a permissão para exploração de linha de transporte coletivo de
passageiros, conforme Decretos n° 1.939 e 1.940, ambos de 21 de março de 1979 (cópias em anexo),
cujo valor total estimado para o período corresponde a R$ 241.560,00 (duzentos e quarenta e um mil,
quinhentos e sessenta reais), sendo o valor unitário atual de R$ R$ 3,30 (três reais e trinta centavos),
conforme consta do Decreto n° 6.763, de 30 de junho de 2016 (cópia em anexo).

A Chefia de Compras por sua vez, apresentou as devidas informações em
cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como antecedente
necessário à contratação com inexigibilidade e dispensa de licitação.

Consultada a Procuradoria, este se manifestou pela procedência da contratação
que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Inexigibilidade de Licitação", prevista no artigo 25,
inciso I, da Lei Federa! n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Inexigibilidade de
Licitação, uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua formalização,
dispensando-se o devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 19 de janeiro de 2018.

SANURO CORTE VITA
Chefe de Compras

Chefia de Compras

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 22 de janeiro de 2018.

SimoniTPires
iuperintendertte

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS oav/nnni
Av.AltinoArantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866 /Fax (14) 3322-1645 -CEP 19900-031 -Ounnhos- SP - CNPJ 49.131.287/0001-



Diário Oficial Eletrônico do Município de Ouriiúios
Terça-feira, 23 de janeiro de 2018 Contém 22 páginas 13 l

Objeto: Registro de preços para aquisição de bombas | dos públicos municipais da SAE - Superintendência de

dosadora. j Água e Esgoto de Ourinhos.

Ata de Registro de Preços n° 32/2017 - Empresa Deten- j Contratada: Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ou-
tora: Tecnomar Tecnologia em Saneamento Ltda - ME,
do item 01 (R$ 970,00).

Ourinhos, 22 de janeiro de 2018.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 6/2018.
Inexigibilidade de licitação n° 1/2018.
Objeto: Fornecimento de vale transporte para os servi-

rinhos Ltda.

Período: janeiro a dezembro de 2018.

Valor total estimado: R$ 241.560,00 (duzentos e qua-
renta e um mil e quinhentos e sessenta reais).

Fundamento: Lei Federal n° 8.666/1993, artigo 25, inciso

l. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal n° 8.666/1993
e suas alterações, Ratifico a Inexigibilidade de Licitação.

Ourinhos, 22 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo

DIRETORIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES CONCEDIDOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-SP, através da DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPOR-

TES CONCEDIDOS, NOTIFICA, nos termos do Artigo n.° 282 do Código de Trânsito Brasileiro, os proprietários dos

veículos cujas placas estão abaixo relacionadas, e que seus recursos foram julgados pela JUNTAADMINiSTRATIVA
DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI - OURINHOS, com as seguintes decisões, e informa aos interessados

que das decisões caberá recurso em 2a Instância ao CETRAN-SP, devendo os mesmos serem protocolados na

Diretoria de Trânsito e Transportes Concedidos, em até 30 (trinta) dias da publicação desta.

Processo julgados em: 10/01/2018

Processo/Ano

003390/2017

003398/2017

003268/2017

003402/2017

003405/2017

Data de Entrada

04/12/2017

05/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

07/12/2017

N° do A.I.T.

R054255-1

0080672-1

R053408-1

R053919-1

R055767-1

Artigo

218.11

181 .XVII

218.111

218.11

218.1

Enquad.

746-30

554-12

747-10

746-30

745-50

Placa

HGZ9290

CAL2166

FET9552

AXT7003

AHD7767

Situação

INDEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Processos julgados em: 15/01/2018

Processo/Ano

003413/2017

003414/2017

Data de Entrada

12/12/2017

14/12/2017

N° do A. i. T.

R054273-1

R054494-1

Artigo

218.1

218.11

Enquad.

745-50

746-30

Placa

EEZ2756

GAQ1680

Situação

INDEFERIDO

DEFERIDO



CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 2/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE, QUE ENTRE SI FAZEM A SAE -
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E A EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR
CIDADE DE OURINHOS LTDA.

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no C.N. P.J. sob n°
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n° 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG n° 4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob n° 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA, com sede na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo, à Avenida Jacinto Ferreira de Sá, n° 115, Bairro Vila Christoni, inscrita
no C.N.P.J. sob n° 49.131.667/0001-12, neste ato representada por José Lúcio de Carvalho, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.322.640-SSP/SP, inscrito no CPF sob o
n° 436.834.108-25, residente e domiciliado à Rua Maria Flores Morales Moya, n° 231, Jardim Tropical,
nesta cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo e Luciano Lúcio de Carvalho, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade, RG n° 15.971.831-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
114.145.088-75, residente e domiciliado à Rua José Galvão, n° 179, Vila Moraes, nesta cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato,
com fundamento no inciso l do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações,
consoante Processo n° 6/2018 - Inexigibilidade de Licitação n° 1/2018, que é parte integrante do
presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições que
mutuamente aceitem e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se a fornecer a quantidade total
estimada de 73.200 (setenta e três mil e duzentos) vales transportes, acondicionados em cartões
contendo 50 (cinquenta) unidades cada, destinados aos servidores públicos municipais da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA, sob o regime
de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO

3.1 - Fica estimado o valor total do presente contrato em R$ 241.560,00 (duzentos e quarenta e um
mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente ao valor unitário do vale transporte de R$ 3,30 (três
reais e trinta centavos).

3.2 - Os recursos financeiros para realização do objeto desta Licitação correrão por conta das
seguintes dotações orçamentarias:

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos b
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03.01.00 - Superintendência
03.01.01 - Gabinete Superintendência
04.122.0601.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.03.00 - Diretoria de Administração
03.03.01 - Diretoria Administrativa
04.122.0601.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.04.00 - Diretoria de Operações
03.04.01 - Diretoria de Operações
17.512.0602.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.05.00 - Diretoria de Coleta de Lixo
03.05.01 - Diretoria de Coleta de Lixo
15.452.0603.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.06.00 - Diretoria de Limpeza Urbana
03.06.01 - Diretoria de Limpeza Urbana
15.452.0603.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3.3 - Nos exercícios financeiros futuros as despesas correrão à conta das dotações orçamentarias
próprias que forem aprovadas para os mesmos, no orçamento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente e em parcela única, de acordo com a quantidade
fornecida, devendo ocorrer até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencido, com
apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser assinada pelo responsável.

4.1.1 - Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os
contribuintes que, independentemente da atividade económica exercida, realizem operações
destinadas à Administração Pública direta ou índireta.

4.1.2 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

4.2. - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessários à contratação contenham incorreções.

4.2.1 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento
em dias de expediente na CONTRATANTE.

4.3 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que
deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; £~
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4.3.1 - Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

4.4 - A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es)
da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na
variação do IPCA-E da FGV.

4.5 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrente
do serviço executado, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação, conforme prevê o artigo 78, inciso XV da Lei
Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - Das obrigações da CONTRATADA;

5.1.1 - Se obriga a executar os serviços de acordo com as determinações apresentadas pela
CONTRATANTE;

5.1.2 - Se responsabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações
profissionais e técnicas, de acordo com a legislação específica vigentes, incluindo a denominada
responsabilidade civil;

5.1.3 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e sua
execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal;

5.1.3.1 - A inadimplêncía da CONTRATADA com referência aos encargos acima especificados, não
transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
contrato.

5.1.4 - Obriga-se a fornecer a CONTRATANTE os dados técnicos que esta achar necessário e de seu
interesse, bem como, todos os elementos e informações quando solicitados;

5.1.5 - É responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato;

5.1.6 - Se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias no objeto deste
Contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, nas mesmas
condições contratuais, conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93;

5.1.7 - Está obrigada a manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como manter todas as condições de habilitação e qualificação;

5.1.8 - A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela
CONTRATANTE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial,
comunicar imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE.

5.1.9 - Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura
venha ocorrer durante a execução dos serviços, principalmente os fatos que dependem de orientação
técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

5.2 - Das obrigações da CONTRATANTE:
5.2.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e prestar todos os esclarecimentos ^_
necessários à execução do contrato; s <

5.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nos valores, formas e prazos avençados.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

6.1 -• O prazo de vigência do contrato inieia-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018,
podendo ser prorrogado a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
prevê o inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8,666/93.

6.2 - A(s) prorrogação(ões) do prazo de vigência será(ao) formalizada(s) mediante celebração do(s)
termo(s) de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n"
8.666/1993.

6.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

6.4 - Não obstante o prazo estipulado na cláusula 6.1, a vigência contratual nos exercícios
subsequentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentarias de cada exercício, para atender as respectivas
despesas.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

7.1 -A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor
o Sr. Jefferson Vílemor Oliveira Cândido, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, responsável por
esse acompanhamento, nos termos do art 67, da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a execução dos
serviços, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

7.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao
Superintendente da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto
no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

7.3 - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo
quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.4 - É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços, quando entender que a sua execução está
irregular.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Por descumprirnento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a
CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93):

8.1.1 - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

8.1.2 - multa nas seguintes situações:

8.1.2.1 - atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela em atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral
do contrato;
8.1.2.2 - em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevê este
subitem, ou de qualquer descumprirnento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a
defesa prévia, multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
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8.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; e

8.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante
a esta Autarquia, que será concedida caso a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

8.2 - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA,

8.3 -As penalidades previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.3 e 8,1.4 poderão ser aplicadas juntamente com
as multas previstas nesta cláusula.

8.4 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não poderiam ser evitados, ou impedidos, nos termos do parágrafo único
do artigo 393 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

9.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:

9.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos l
a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada;

9.3.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;

9.3.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

9.4 - A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

9.5 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarãi
assegurados a CONTRATANTE os direitos eiencados no artigo 80 da Lei Federai n° 8.666/93 e suas
alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO REAJUSTE

10.1 — Os preços sofrerão reajuste de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e
demais normas municipais.

CLÁUSULA ONZE - DO FORO

11.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro
da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado,
independente do domicílio das partes. jj ^
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E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual
forma e teor, na presença das testemunhas.

Ourinhos, 24 de janeir/Tae 2018.

SUPERINT DE AGUA
arcelo Simoni' Pires
Superintendente
CONTRATANTE

OTO DE OURINHOS

IESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDA
3sé Lúcio de Carvalho
Sócio Administrador

CONTRATADA

-úcio Carvalho
i Administrador

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

SandroCorte Vita
RGn° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti Tavares de Andrade
RG n723.965.227-7
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE,
CONTRATADA; Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda.
CONTRATO N°: 2/2018.
OBJETO: Fornecimento de vale transporte para os servidores públicos da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos.
ADVOGADAS: Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.

Ourinhos, 24 de janeiro de 2018.

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
Marcelo Simoni Pires

. , " Superintendente
e-mail institucional: superintendeBfclis@saeourinhos.sp.gov.br

e-mail pessoal: superintenden(/ia@Nsaeourinhos.sp.gQv.br

Assinatura.
CONTRATANTE

Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda
José Lúcio de Carvalho Luciano Lúcio de Carvalho

Sócio Proprietário Sócio Administrador
e-mail institucional: diretoria@avoa.com.br

e-mail pessoal: diretoria@avoa.com.br

Assinaturas;

t)
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Diário Oficial Eletrônico do Município de Ouriohos
Sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018 Contêm 27 páginas 131 l

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n° 20/2018.
Pregão Presencial n° 2/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias
automotivas.
Sessão de processamento do pregão, recebimento e
abertura dos envelopes "Proposta Comercial" e "Docu-
mentos de Habilitação": 28 de fevereiro de 2018, às 9:00
'loras.
.ocal: Diretoria Administrativa da SAE, localizada à Ave-
nida Altino Arantes, n° 369, Centro.
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na
Chefia de Compras da SAE - Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos, sito à Avenida Altino Arantes, n°
369, Centro, no horário comercial ou no site (www.sae-
-ourinhos.com.br) no link licitações, sendo que quaisquer
esclarecimentos a respeito da presente licitação poderão
ser obtidos na mencionada Chefia ou através do telefone
(14) 3322-1866.
Ourinhos, 08 de fevereiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 2/2018.
Processo n° 6/2018.
Inexigibilidade de licitação n° 1/2018.
Objeto: Fornecimento de vaie transporte para os servi-
dos públicos municipais da SAE - Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ou-
rinhos Ltda.
Período: janeiro a dezembro de 2018.
Valor total estimado: R$ 241.560,00 (duzentos e qua-
renta e um mil e quinhentos e sessenta reais).

Data de assinatura: 24 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente

EXTRAIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° 10/2018.
Processo n° 995/2017.
Pregão Presencial n° 36/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de artigos e
utensílios de escritório.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos.
Empresa Detentora: Rosinéia de Cássia R. Valente -
ME.
Data de Assinatura: 02 de fevereiro de 2018.
Vigência: 12 meses.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° 11/2018.
Processo n° 995/2017.
Pregão Presencial n° 36/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de artigos e
utensílios de escritório.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos.
Empresa Detentora: Paperlimp Comércio de Materiais
de Limpeza Eireli - ME.
Data de Assinatura: 02 de fevereiro de 2018.
Vigência: 12 meses.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preços n° 12/2018.
Processo n° 1.056/2017.
Pregão Presencial n° 37/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de luva de
segurança.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos.
Empresa Detentora: Data Equipamentos de Segurança
Ltda - ME.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 2018.
Vigência: 12 meses.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente
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