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Procedimento Licitatório n' 283/2019
Pregão Presencialno140/20lg
Contrato n' 002/2020.

1.0. 0BJETO

1.1. Aquisição de 03 veículos tipo "Hatch", conforme especificações descritas abaixo e
eintegrante do Edital:

ESPECIFICAÇÃ QTDE

REN

Veículo do tipo passeio "Hatch"; zero kml fabricação nacional
ou importadas cor branca; capacidade de transporte para 05
(cinco) pessoas; com 04 (quatro) portas laterais; combustível:
flex (gasolina/etanol); motorização 1.0 a 1.31 tanque de
combustível: capacidade mínima de 50 litrosl tipo de direçãcc
hidráulicas câmbio: manuall número de machas: mínimo 04
(quatro) machas sincronizadas à frente e 01 (uma) à ré; freios
dotados com sistema ABS; com airbag duplo, ar condicionado
e trio elétrico (vidro. espelhado e trava); distância entre eixos
mínima de 2.370mm. O veículo deverá possuir tapetes de
borracha e os equipamentos de uso obrigatórios extintor de
incêndio. macaco, chave de roda. chave de fenda, triângulo de
sinalização e conjunto sobressalente de roda e pneu. Deverá
possuir garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses de linha
de montagem fornecida pela empresa vencedora. O veículo
deverá portar manual de instruções, manutenção e do
proprietário (todos em língua portuguesa)
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2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:

ãi FIElil$KH g'llUXEUE: $ E
b-) Procedimento Lícitatório n' 283/201 g;
c-) Proposta da CONTRATADA. ' -'
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DEENTREGADOOBJETO
era um prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias contados da

8.666/93. prazo poderá ser prorrogado, observados os requisitos do artigo 57, $ 1', da Lei
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3 8. A entrega e o transporte c o objeto serão de total responsabilidade da CONTRATADA,

4.0.DO VALOR
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4.3. As despeentáde:correntes do presente Contrato correrão por conta da seguinte

N' 02.14.01.10.301.0042.1 026.4.4.90.52.00 - FICHA 296 -- CONVÉNIO FEDERAL
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da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação

da CONTRATADA ária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ

6.0.DAS PENALIDADES

6.1. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
r/@

}



F :gE R TEI.E=;1:gãllll!: !m::
:ZJ;:l=H';=:uUUI =nSãn.,:;:U::S.'': ~' -'-'; ,';"'~;..,
6. 1.2. multa, nas seguintes situações:

"'pW:'=H gl$ : H::.i;.ãi;E.g

:Õ=:H=.UE:R: ::.:n:WE.EmoZ'71H :J=.~'".-'. -' ..-',;''' ''«

ÊE'3:iiã H B =S}Ê$1mn:: ;s:

judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.
6.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, 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 a CONTRATADA plelteie indenização suplementar. r

7.0.RESCISÃO

7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação dasl
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
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ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78, da Lei no 8.666/93.

da Lei n' 8.666/93.Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79,
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IO.O.TOLERÂNCIA

ll.O.VALOR DO CONTRATO

mil), Dá'se ao presente Contrato o valor global de R$ 1 35.000,00 (cento e trinta e cinco



12.0.VIGÊNCIA:
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14.0.FORO

Jaguariúna, 02 dejaneiro de 2020
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CPF/MF Ro 128.132.398-52

TESTEMUNHAS

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

Prefeitun do Município de jaguaHúna

Assistente de Gestão Pública

Pnfeitura do Munidpio de JaguaHúna



TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃ0

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
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o processo até seu julgamento final e consequente
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P.li;ã.

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

Jaguariúna, 02 dejaneir0 2020

/
Centro, 13.910-025

Assinatura
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Data de Nascimento: 14/05/1 966

13 912-464,Jaguariúna
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SP

Relê..ÇQNIRATAOA:
Nome: Albeiiifernando Fontolan
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RG: 14.230.552-2
Data de Nascimentn-
Endereço
CEP:05422-01
E-mail
E-mail pessoal:
Telefone: (1 1)
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Assinatura


