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CONVEN!ON°.007′2017

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM   A
」UCEG― JUNttA COMERCiAL DO ESTADO DE
GOIAs _ E O SESI ― SERVlcO SOCIAL DA
INDUSttRIA― DEPARttAMENttO REG10NAL DE
GOIAS ―, COM O FIM ESPECIFICO DE
DISPONIBILIZAcAO DE SER∨190S NA AREA DE
LAZER E RESPONSABILIDADE SOCIAL.

O(A) JUCEG - JUNTA COMERCTAL DO ESTADO DE GOIAS -, doravante
denominado(a) CONVENIADO(A), inscrito (a) no CNPJ no 02.088.698/0001-74,
situado (a) na Rua 260 esquina com a Rua 259, Quadra 85-A, Lote 5-F, Setor
Leste Universit5rio - Goi6nia - GO, CEP: 74.610-240, neste ato representado (a)
Presidente, Sr. Rafael Basfos Lousa vieira, e o SESI - SERVlgo SoclAL DA
INDUSTRIA - Departamento Regional de Goi5s, pessoa luriOica de direito
privado, doravante denominado CoNVENENTE, sediado na Av. Araguaia no
1.544, Setor Leste vila Nova, Ed, Albano Franco, Goiania - Go, inscrito no
CNPJ/MF no 03.786.18710001-99, neste ato representado pelo(a) Superidentende,
Sr. Paulo Vargas, celebram o presente convGnio, mediante as cldusulas e
condig6es seguintes.

CLAUSULA PRTMEIRA - OBJETO
Constitui objeto deste convOnio a conjugagio de esforgos e interesses no sentido
de proporcionar aos empregados do(a) CONVENIADO(A) os servigos de Lazer e
Responsabilidade Social a serem prestados pelo SESI, obedecidas as normas de
habilitagio e atendimento do CONVENENTE e as disposig6es deste convEnio.

Parigrafo Primeiro - Os benefici6rios deste conv6nio nio gozam de nenhum
privilegio, prefer6ncia e/ou prioridade de atendimento, al6m daqueles aplic5veis a
todos os demais usu6rios, conforme as normas regulamentares pertinentes.
Parigrafo Segundo - So poderSo usufruir deste conv6nio os empregados que
comprovarem estar regularmente registrados no(a) CONVENIADO(A), estendidos
os beneficios aos seus dependentes legais.

CLAUSULA SEGUNDA - ATENDIMENTO
Para disponibilizaglo dos servigos de Lazer e Responsabilidade Social aos
empregados do(a) CONVENIADO(A) e necess6rio observar os seguintes
requisitos:
a) disponibilidade de vagas

operacionalidade;
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b) Seiam efetuadas as matttculas dos empregados e dependentes nδ setOr
competente do CONVENENTE, conforme as normas gerais para habilitagSo e
atendimento do mesmo;
inclusSo dos nomes dos empregados e dependentes legais na relagSo emitida
pelo(a) CONVENIADO(A), devendo esta ser encaminhada ao CoNVENENTE
semestralmente;
confecaio de carteiras sociais do coNVENENTE somente para os
empregados do(a) CONVENIADO(A) e seus dependentes legais, mediante
comprovagSo e apresentagio de documentos pessoais.

CLAUSULA TERCEIRA DIREITOS DOS EMPREGADOS DO(A)
coNVEN!ADO(A)
E facultado aos empregados do(a) CONVENIADO(A):

a) participar dos programas: SESI Esporte, Atividades Recreativas, lniciag6o
Esportiva, colonia de F6rias de Aruan6, Unidade Movel de Lazer
(caminhSo da cultura), Ag6es Educativas de cidadania, Ag6es de
Promog6o Social e todos os clubes do CONVENENTE;

b) locar as dependOncias da Srea de lazer das Unidades;
c) obter carteira social do CONVENENTE para frequentar seu clube e demais

Unidades.

cLAusuLA QUARTA - DEVERES DO (A) CONVENTADO (A)
| - S5o deveres do(a) CONVENIADO(A):
a) informar aos seus empregados sobre sua responsabilidade pela pontualidade

dos pagamentos devidos, no gozo dos beneficios deste convdnio;
b) advertir os seus empregados de suas responsabilidades de zelo e

conservagSo do patrimonio do CONVENENTE;
c) acatar e zelar para que sejam assimiladas, pelos seus empregados, as normas

constantes dos regulamentos de servigos do CONVENENTE;
d) assumir, solidariamente, com os empregados, a responsabilidade pelo zelo e

conservagSo do patrimonio do CONVENENTE;
e) comunicar ao CONVENENTE toda e qualquer alteragio do quadro de

empregados do CONVENIADO que usufruir deste convOnio, aos cuidados da
coordenagSo de Atividades- Fim, situada na sede do coNVENENTE.

ll - S5o deveres dos empregados do(a) CONVENIADO(A):
a) pagar em dia as taxas pertinentes, sob pena de ficar o empregados e seus

dependentes privados de utilizagio dos servigos;
zelar pelo patrimonio do CONVENENTE;
aceitar as normas do CONVENENTE;
apresentar a Carteira Social de conveniado, sempre que for utilizar qualquer
das dependdncias das Unidades ou quando solicitado pelo coNVENENTE;
fazer com que sejam fielmente cumpridos os deveres sociais pelos seus
dependentes.
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CLAUSULA QUiNTA― PENALIDADES
Na vigencia deste instrumento os empregados
SuleitOS as seguintes penalidades:

ハ
d。(a)CON∨ENIADO(Å1毛ζ:ra。

a) suspensao dos beneficios e cassagao da carteira pela chefia da Unidade
Operacional, em caso de violag6o dos deveres que lhe estao afetos;

b) suspensSo de seus beneficios, quando ficar em atraso com a sua taxa de
manuten96o.

Parigrafo Primeiro - O(A) CONVENIADO(A) estard obrigado a ressarcir o
CONVENENTE dos eventuais danos causados por si, ou pelos seus empregados
e dependentes;

Parigrafo Segundo - Os casos omissos neste conv6nio ser6o resolvidos pela
gerEncia da Unidade.

cLAusuLA sExTA - pREgos DE SERV|QOS AO (A) CONVENTAOO (A)
O(A) CONVENIADO(A) e seus empregados e dependentes serSo enquadrados
na tabela de valores do CONVENENTE como Socios-Conveniados, em qualquer
programa ou atividade.

Par6grafo 0nico - O valor ser6 definido em tabela especifica, colocada A
disposig6o na secretaria de cada Unidade do CONVENENTE.

CLAUSULA SETIMA - PRAzo
O presente conv6nio tem validade de 19 de agosto de 2017 a 19 de agosto de
2019, podendo ser prorrogado ou aditado, dependendo da vontade das partes,
ocasiao em que os valores nele praticados deverSo ser revistos, conforme a
tabela do CONVENENTE.

CLAUSULA OITAVA - DENUNCIA E ENCERRAMENTO
O presente conv6nio poder5 ser denunciado por qualquer uma das partes,
mediante simples aviso por escrito, manifestado com 30 dias de anteced6ncia,
podendo ser encerrado:

a) nas hip6teses de dissolugSo de qualquer uma das partes;
b) de pleno direito, independentemente de notificageo judicial ou extrajudicial,

por descumprimento de qualquer uma de suas cl6usulas, respondendo a
parte infratora pelas perdas e danos que causar a outra parte, na forma da
tei;

c) por acordo entre as partes.

Parigrafo Unico - Em qualquer das hip6teses de encerramento, deverSo ser
honrados os compromissos assumidos at6 a data desse encerramento e
finalizadas as atividades em curso.
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!N::ihecer  as  nOrrnaS  tttrizesCLAUSULA NONA― D:SPOS:90ES F!NAiS
l.○(A) CONVENIADO(A) declara conhecer a

regulamentadoras das atividades do CONVENENTE, bem como se
compromete a transmiti-las aos empregados, respondendo pelas
consequ6ncias de sua omissSo.

2. Todo e qualquer desligamento de empregados do(a) CONVENIADO(A) que
usufruir deste conv6nio, deverd ser comunicado imediatamente ao
CONVENENTE, aos cuidados da CoordenagSo de Atividades-fim, no
enderego constante do rodap6 deste instrumento.

CLAUSULA DEcIMA - FoRo
As partes elegem a Corte de Conciliagio e Arbitragem de Goidnia - GO para
dirimir quaisquer quest6es oriundas ao presente Convdnio, renunciando a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente conv6nio em duas (02) vias
de igual teor, na presenga de duas testemunhas abaixo assinadas, de tudo
cientes.

Goi6nia, 18 de agosto de 2017 .

燿諮多L`魏τ脆薦菰湛ね
Presidente

CONVENIADO(A)

丁ESttEMUNHAS:

1.

Nome:
CPF:

2.

Nomei
CPF:

COAF
CPFl 190,098011‐ 87
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O EDi¬「AL encontra‐ se a dispOs195o dOs interessados na saia da

Supervisao de Licitacao no endere9o constante no rodapO da p19ina

lnforma90es:(62)3238‐ 2443 (62)3238‐2604

GoiAnia, 09 de novembro de 2017

Murilo Moreira de Oliveira
Presidente da ComissSo de Licitagao IPASGO

Maria das Neves Martinez Yano Lima
Coordenadora de Arquitelura e Engenharia

Protocolo 46499

EXTRATO DE ATO DE tNEXtctBtLtDADE DE L|C|TACAO No

007t2017

Processo no 4-9-229372712017. Contratante: lnstituto de
Assist6ncia dos Servidores Publicos do Estado de Goi6s - lPASGO.
Contratadat Estratdgia Comunicag6o e Pesquisa Eleitoral - EIRELI
- ME. ObJeto: Fornecimento di6rio de 05 (cinco) assinaturas do
Jomal "Di6rio da Manh5". DotagSo Orgament6ria: programa

-^\- 2017.57.04.04.122.4001.4001.03. Natureza da Despesa:
3.3.90.39.02, proveniente de recurso pr6prio. Valor total: R$
2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais). Vig6ncia:12 (doze)
meses. Fundamento: lnciso l, do art. 25, da Lei no 8.666/93, texto
consolidado e rnclso X arl.33 da Lei Estadual no 17.92il12.

Goi6nia, 07 de novembro de 2Afi

Romeu Sussumu Kuabara
Presidente do IPASGO

Murilo Moreira de Oliveira
Presidente da CPL

Protocolo 46520

TERMO DE HOMOLOGA9AO

PREGAO ELETRONICO N' O3Z2O17

P rocesso no 4 -9.2282290 I 2017

O Presidente do lnstituto de Assistdncia dos Servidores p0blicos do

^ Estado de Goids - lpASGO, no uso de suas atribuig6es legais,

RESOLVE:

Tornar p0blico o resultado do julgamento do Preg6o Eletr6nico no

$42017, e com fundamento no disposto no inciso XXll, do art.4o, da
Lei no 10.520, de 1 7 de julho de 2002, HOMOLOGAR o procedimento
licitat6rio, incluindo o ato de ADJUDICAQAO, do referido PREGAO,
lipo "menor prego por item" destinado i Conlratagio de empresa
especializada no fomecimento de dgua mineral, natural, potdvel,
sem gds, acondicionada em ganaf6es de pl5stico (policarbonato),
retorn6vel, de 20Lt (vinte litros), lacrados, at6xicos e inodoros, para
atender a demanda de consumo do lnstituto de Assist6ncia dos
Servidores P0blicos do Estado de Goi6s - IPASGO, na Sede Ad-
ministrativa, Vapt Vupt's e Postos de Atendimento localizados em
GoiAnia, que teve como vencedora a empresa: Fonseca e Martins
Com6rcio de Giis Ltda - ME, CNPJ no 00.961.053/0001-79, com o
valor total de R$32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), pelo
periodo de 12 (doze) meses.

GoiAnia, 06 de novembro de 2017.

Romeu Sussumu Kuabara
Presidente do IPASGO

Junta Comercial do Estado de CoilSI二 IJUCEC

山山
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馴 常識 de cola)ッ、

EXTRATO TERMO DE CONVENIO NO 014/2017

CONVENENTES . Junta Comercial do Estado de Goi6s - JUCEG e
a Federagao Nacional das Juntas Comerciais - FENAJU.
OBJETO . O presente Convdnio tem por objeto a conjungao de
esforgos entre os conveniados para a contribuigao de representaQao,
a qual ser6 liberada em parcela 0nica anual no valor de R$7.900,00
A FederagSo Nacional das Juntas Comerciais - FENAJU, que e
uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade congregar as Juntas Comerciais do Brasil, representadas
por seus Presidentes.

DO PRAZO E OA VlcENClA . 05 (cinco) anos a partir da data de
sua assinatura.

DATA E ASSINATURAS . Goi6nla - GO, 30 de outubro de 2017,
Rafael Bastos Lousa Vieira pela JUCEG; S6mya Aby Faraj Linhares
Bastos pela FENAJU.
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Estado de Goids
Junta Comerclal do Estado de Golds

EXTRATO TERTTIO DE CONVENIO NO O7/2O17.SESI

CONVENENTES . Junta Comercial do Estado de Goids - JUCEG e
a Federaqao Nacional das Juntas Comerciais - FENAJU.
OBJETO - O presente Convdnio tem por objeto a conjung6o de
esforgos e interesses no sentido de proporcionar aos empregados
da CONVENIADA os servigos de Lazer e Responsabilidade Social a
serem prestados pelo SESI.
DO PRAZO E DA VtcENCtA. 02 (dois) anos a partir da data de sua
assinatura.

DATA E ASSINATURAS . Goi6nia - GO, 06 de novembro de 2011,
Rafael Baslos Lousa Vieira pela JUCEG; Paulo Vargas pelo SESI.

Alynl de Castro SaacDe
Portaia no 055 / 2017 - PRES

Protocolo 46522

AViSO DE」 ULGAMENTO E HOMOLOGACAo
PRECAO PRESENCiAL N● 023/2017

A PREGOE!RA DA UNl∨ERSiDADE ESTADUAL DE GOIAs,
designada pela Portaria UEG/GAB n° 565,de 17 de abr‖ de 2017,

torna plbl:co o luigamento do Pregao Presenciai no o23/2017,

obleto do processo n°  201700020007037, para aquis19ao de
materiais para constru9ao de rampa de acessibilidade para atender

O campus Pires do RIo

lTENS EMPRESAS VENCEDORAS VALOR TOTAL
la4,9,
13,14,18,
19,21,24,
31,39,44a
49,58,62
e64

REALINDUSTR:AE
COMttRCiO LTDA
CNP」 N。 10281287/0001‐ 29

R$22189,33

Protocolo 46526
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