
Prefeitura do Multa
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fode: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARlüNA E A EMPRESA R & M COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI, PARA
AQUiSiÇÃ00EVEiCULO.

Procedimento Licitatório n' 172/2019
Pregão Presenciam'096/2019
Contrato no154/2019.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno com sede na Rua Alfredo Bueno, n' 1235, Centro, CEP 13.910-027, no município
de Jaguariúna, inscrita no CNPJ/MF Ro. 46.41 0.866/0001-71 , neste ato representada pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete, Senhora Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva,
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG no 22.552.439-9 -- SSP/SP e
inscrita no CPF/MF' sob no 1 20.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n'
127. Jardim Zeni, neste município de Jaguarlúna, Estado de São Paulo, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa R. & M
COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob n' 32.679.1 15/0001-40, com sede na Rua Joaquim Prudente Correia, n'
142 - Bairro: Jardim Adriana. CEP: 07.135-180, no Município de Guarulhos, Estado de
São Paulo, representada neste ato por seu sócio Senhor Rodrigo da Sirva

Mauriclo

Carrazedo. brasileiro, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG n'
23.208.956-5 SESP/SP e inscrito no CPF/MF sob n' 033.274.099-43, residente e
domiciliado na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, n
Bairro: Vila Augustai, CEP: 07.040-030. no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

e lado
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ntegram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 096/2019;
b-) Procedimento Licitatório n' 1 72/2019;
c-) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos 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.

3.1. A CONTMTADA terá um prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias, contados da
assinatura deste.
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3.2. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos
do artigo 57, $ 1',da Lei8.666/93

do ANEXO 1, parte integrante do Edital

entregue.

telefone (19) 3837-2424, com o Senhor Jackson.
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eto serão de total responsabilidade da CONTRATADA,
TANTE.
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pelaCONTRATANTE.
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daCONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação

orça;l;:tarja:0.30S.o041.'t020.m90s2.00 - fecHA 308 - RECURSO PRÓPRIO

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, bem como
o número do Contrato, o número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil
S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.
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5 3. O pagamento será efetuado até 0 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da

efet vado o pagamentonúmero da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será

6.0.DAS PENALIDADES

as quais tenha a COlITpre que forencorrido diretamente; aridades de pouca gravidade, para

6.1 .2. multa, nas seguintes situações
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5. As multas slrao após o resular processo admin strativo, cobradas administrativa ou

/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. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. tem caráter de piso compensatório e não
impede que o Município pleiteie indenização suplementar. . ..lá...=..!....
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7.0.RESCISÃO

ÜHE B$ :1611E lllZ=$1'm sã
79, da Lei Ro 8 666/93 trato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
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80.DISPOSIÇÕES GERAIS

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

as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.
8.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta
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ll.O.VALORDOCONTRATO

para todos os efe tos legContrato o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais),

12.0.VIGÊNCIA:

Lei 8.666/93 prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da
1 2. 1 . Este contrato vigorará por 70 (setenta) dias, contados da data da sua assinatura,

14.0.FORO
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Jaguariúna,05 de agosto de 2019

S. M. Carrazedo
RG: 23.208.956-5

CPF: 258.268.628-07

VEÍCULOS EIREÚ
Mauricio Carrazedo

SESP8p
No:033.274.099.43

Preferira do Munt®b de hguarüna

lrpfeituR do Município de JaguaHúna
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TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

Pregão Presencialno096/20lg
Procedimento Licitatório no 172/20lg
Contrato n' 154/20lg.
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Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicação; anhamento dos fitos do processo até seu julgamento final e consequente

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

Jaguariúna,05 de agosto 20lg

Nome: Mana ããt:ã;mo de OI ve ra Pensão

CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

: ' Centro, 13.910-025

Assinatura
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Bela.ÇQNIBATANTE

IH: B:' '""'" '"«
CPF Ro 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

/" ,/"'") ,. .-""'""\ 4

13 912-464,Jaguariúna SP

Esta..ÇQNIRATAOA:
Nome: Rodrigo da Salva Mauricio Carrazedo

gBg%gH=mF '',;-
RG: 23.208.956-5 SESP-SP
Data ae Nascimento: 29/08/1 976

EmeE«.:g;i,='çBHJ:=1'g:Ei':H%u'::n.E.â's :si::
ervicos.com.br

Rodrlgo s. M. Carrazedo
RG: 23.208.956-5

CPF: 258.268.628«07

7 ,.t.


