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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE JAGUARIUNA E A EMPRESA VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., PARA AQUISIÇÃO
DE UM VEICULO AUTOMOTOR BICOMBUSTiVEL PARA CINCO
PASSAGEIROS

Procedimento LicitatÓrio Ho 144/2019
Dispensa de Licitação n' 014/2019
Contrato n' 121/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo
Bueno, n' 1235 Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste
ato representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Municipal, Senhora Mana
Emília Peçonha de Oliveira Silva, Brasileira, Casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-
13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP 13912-464.
1leste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDtJSTRIA DE VEiCIJLOS AUTOMOTORES LTDA.. inscrita no
CNPJ/MF sob n' 59.104.422/0024-46, com sede na Avenida Carlos Pedroso da
Silveíra, n' 10000, Piracangagua, CEP 12.043-000, no Município de Taubaté, Estado
de São Paulo, representada neste ato pelo Senhor Fábio Miguel Laiz, brasileiro,
casado, bacharel em comunicação social, portador da Cédula de Identidade RG n'
32.075.387-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob n' 311.832.468-62, e pelo Senhor
Gustavo Gebara Cinquegrana, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula
de Identidade RG n' 7.391 .327-6 SSP/PR e inscrito no CPF sob n' 033.188.679-00
ambos com endereço comercial na Avenida Carlos Pedroso da Silveira. n' 10000.
Piracangagua, CEP 12.043-000, no Município de Taubaté, Estado de São Paulo.
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0DOOBJETO
1.1 Aquisição de 01 (um) veículo automotor, bicombustível, para 05 (cinco)
passageiros, sendo: Volksn'agen, Go1 1.6, 2019/2019, gasolina/etanol, cor Branca,
tipo Hatch, 4 portas, 0 Km, motor 1.6, potência de 101 cv (gasolina) e 104 CV
(etanol), tração dianteira, transmissão manual de 05 velocidades, freios ABS,
airbag para motorista e passageiro, desembaçador de vidro traseiro, EBD
(distribuição eletrõnica da loiça de frenagem), limpador de para-brisa com
temporizador variável, pam-choque dianteiro na cor do veículo, retrovisores
externos com acionamento manual, trevas elétricas nas quatro portas, vidros
dianteiros com acionamento elétrico, ar condicionado e direção hid ráulica.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da acÓisijlàb. bem como

pala definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora '\ontraídas,
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integram este Contrato, como se nele estivessen] transcritos.
anexos, os seguintes documentos:
a-) Dispensa de Licitação n' 01 4/201 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 1 44/2019;
c-) Proposta Comercial da Contratada e documeEltos correlatos

com todos os seus

2.2 0s documentos rcÊeridos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger o
fornecimento do objeto contratado.

3.0. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:
3.1 . A CONTRATADA deverá realizar a entrega do objeto em até 30 (trinta) dias
contados da assinatura deste contrato.

3.1.1. O prazo previsto acima poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE

3.2. A entrega deverá ser deita no pátio da Prefeitura do Município de Jaguariúna,
situado na Rua Coronel Amâncio BuCHo, n' 400 -- Centro, illediante prévio contado
com a Secretaria de Assistência Social, pelo telefone (19) 3837-331 1, com a Senhora
Sílvia, com pelo menos 01(um) dia de antecedência à entrega.

3.3 Na entrega do objeto, será verificado se o veículo atende as especificações para
aceitação do recebimento, ficando o mesmo disponível em pátio fechado da
adlllinistração pública aguardando o licenciamento e emplacamento.

3.4. A entrega do objeto é de responsabilidade da CONTRATADA, sem quaisquer
ónus para a CONTRATANTE.

4 0 Dn pnp.rn

4.1 . O valor para a aquisição do objeto constante em Cláusula 1 .1 é de RS 51.177,20
(cinquenta e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte centavos), apresentado
pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2 0 valor retro retendo é final e irre4ustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como
também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações
orçamentárias 02 06 01 08.244.0025.1026 4.4.90.52.00 5 510.000 .1qc/la 95 --
Recurso Próprio

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 . Após a aceitação do objeto, a CONTRATADA emitirá Not;a--Fiscal Eletrânica
(NF-e) e a encaminhará para o e-tnail $ê$(@wariuna.sp:gQ}(:b., coi;i''\ópia para

lê!!.i111Q!!iQ(Z&iaguariuna.SD.gov.br, a qual será conferida e vist\da pelo 'fecal do\
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contrato e encaminhada à Secretária de Assistência Social, para conhecimento
e rubrica.

atesto

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) número da Dispensa, do
Contrato, da agência e da conta bancária do Banco do Brasil S/A, na qual será
efetivado o pagamento

5.5. O pagamento será efetuado en] até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).

5.6. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A
não serão efetivados os pagamentos.

5.7. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimellto das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA.
incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável,
bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados
pró-rata tenlpore", em relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á

aplicam o IPCA-E pata atualização monetária

6.0PENALIDADES:

6.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial
do Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia da interessada no
respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da
falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 e alt. 7' da Lei Federal
n' l0.520/02:

6.1 .1 . advertência, sempre que rolem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

6.1 .2. multa, nas seguintes situações

6.1.2.1. de 1% do valor do contrato, por día de atraso na sua retirada. até o 10'
(décimo) dia corrido do atraso, após o que será aplicada a multa por inexecução total
e rescisão unilateral do Contrato;

6.1.2.2. de 1% do valor do Contrato, por día de atraso injustificado na entrega do bem,
até o 10' (décimo) dia corrido do atraso, após o que será aplicada a multa por
inexecução total, a critério da Administração, e promovida a rescisão unilateral do
contrato;

6.1 .2.3. de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso éde íne>;êõqção total
do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula ediltalícia, hipótese em
que será eÊetivada a rescisão unilateral do contrato.

\
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6.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05(cinco) anos;

6.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
na hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do contrato, comportar-se de
modo inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido
o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o
Mtmicípio pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos detenllinarites
da punição.

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

6.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem
6.1.2

6.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo a CONTRATADA de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE.

6.8. 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 corça maior, devidamente justificados e comprovados.
O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, Guias efeitos não era
possível evitar, ou impedir, nos ternos do parágrafo único do art. 393 do Código
Civil

7.0 RESCISÃO:

7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente eiluilcíadas, ensdará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no alt. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art
79, da Lei n' 8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previst:Ís nos il\bs. l a XI.
do art. 78, da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, alada, ao pagamento
de multa equivalente a 30%(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇOES GERAIS

Ü
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8.1 A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência
social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei,
em especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação
Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o
seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no
Fornecimento do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4 Aplica-se a este Contrato as disposições da Leí n' 8.666/93, que regulamenta as
Licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0TOLERANCIA:

9.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservâncía no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições
deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer fomla afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
pemlanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

IO.O.OAANTICORRUPÇÃO
1 0.1 . Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que sela, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem.
qualquer pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou benefícios de
qualquer espécie, sda de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou
de outra Forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores,
fiscais, se as penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de
Jaguaríúna pelo Decreto n' 3.655/201 7.

ll.OVALORDOCONTRATO:
1 1 .1 Dá-se ao presente contrato o valor de RS 51.177,20 (cinquenta e um mil, cento
e setenta e sete reais e vinte centavos), para todos os efeitos legais.

12.0VIGENCIA:

1 2.1 Este contrato vigorará por 30 (trinta) dias, contados da data deÍsua a!;;Natura

13.0 TERMO OE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:

Ü
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13.] Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Teimo de
Ciência e Notificação, relativo a tramitação deste Pregão perante o Tribunal de Contas
do Estado de São Pau lo

14.0FORO

14.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguatiúna, Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato,
denunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguaíiúna, 07 dejunho de 2019

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

VOLKSWAGEN DO BRASIL
LTDA.
Fábio Miguel Laiz
RG n' 32.075.387-6 SSP/SP
CPF n' 3 1 1 .832.468-62

INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

LTDA.
Gustavo Gebam Cinquegmna
RG n' 7.391.327-6 SSP/PR
CPF n' 033.188.679-00
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TERMO DE CIÊNCIA E OE NOTIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação n' 014/2019
Procedimento Licitatório n' 144/2019
Contrato Ho 121/2019

Objeto: Aquisição de um veículo automotor bicombustível para cinco passageiros
Contratante: PREFEITURA DO MUNIcÍpIo DE JAGUARIUNA
Contratada: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE yEICULOS
AUTOMOTORES LTDA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identif'içados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, Guio trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrânico, confonne dados abaixo indicados, em consonância com
o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico -- ou telefones de

contado deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamerlto final e consequente
publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais.a.regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. /' "\

Jaguariúna, 07 le 2019

GESTOR DO ORGÃO/ENTIDADE:
Nome: Andrea Dias Lizun
Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF:264.71 8 .828-90
RG: 26.792.880-4
Data de Nascimento: 26/08/1 976
Endereço: Rua Castanhelra, n' 333, Bairro Lago da Barra
E-mail institucional: $êS(ãjgguariuna.SD.gov.br
E-mai l pessoal: ançlreaç!!agljz!!!!@jg:ça!!L:jz
Telefone(s): 3837-33 11/ 3837-3373
Assinatura:

Jaguariúna, SP
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PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966
Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni. CEP.
E-mail institucional: sgcretaríamariaçlnilianene(@ia
E-mail pessoal:

Telefone(s): Á.19) 3867-9724
Assinatura:

13.912-464,Jaguariúna
!uariuna.se.aov.br

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Fábio Miguel Laiz, brasileiro
Cargo: Bacharel em comunicação social
RG n' 32.075.387-6 SSP/SP
CPF n' 3 1 1 .832.468-62
Data de Nascimento:

Endereço: Avenida Cardos Pedroso da Si]veira, n' ] 0000, Piracangagua
no Município de Taubaté, Estado de São Paulo
E-mail institucional: !tÊD31g:$91tzB(âçomercialgermanica.com. br
E-mail pessoal: [gnêlg:$Q11zê@ç9ngrç ialaermaniça.com.br
Telefone(s):( 1 9) 38 1.3-4499/ 38 1 4-4jN6/.9823É-0827
Assinatura :

/ /

CEP 1 2.043-000

PelaCONTRATADA:
Nome: Gustavo Gebara Cinquegrana
Cargo: Economista
RG n' 7.39 1 .327-6 SSP/PR
CPF n' 033.1 88.679-00
Data de Nascimento: /

Endereço: Avenida Carlos Pedroso da Silveira, n' 1 0000, Piracangagua,
no Município de Taubaté, Estado de São Paulo
E-mail institucional: !tÊ!!êlQ:$gyzê@çg111ÊEçiêlgermanica.com.br
E-mail pessoal:

/
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