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Procedimento Licitatório n' 175/2020
Pregão Eletrõnico n'027/2020
Contrato n' 048/2020.

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1 1

2.1 . Para todos os efeitos egais, para melhor caracterização da aquisição do obleto bem como
nau definir oroced mentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,

integram este
An oaniiin+ne

Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos. os segu $'documentos:
a-) Pregão Eletrõnico n' 027/20201
b-) Procedimento Licitatório n' 175/2020;
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c-) Proposta da CONTRATADA.
2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes parar em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger o fornecimento do
objeto contratado

3.0.PRAZO,FORMAELOCALDEENTREGADOOBJETO .. . . . ..
3.1 . Entregar o objeto. no prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos contados da data da
assinatura deste contrato

3.2. Prestar serviços de socorro e assistência técnica durante o período de garantia através de
rede de concess onárias e/ou oficinas técnicas autorizadasl bem como apresentar. no ato da
entrega, relação destas à CONTRATANTE

3.3. Apresentar, no ato da entrega, catálogo técnico, contendo as características do objeto.
prazo de garantia e quilometragem para as devidas revisões.

3.4. Sanar eventuais irregularidades que venham a ser identificadas pela CONTRATANTE. O
recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei,
pela qualidade, correção e segurança do objeto entregue.

$
3.6. A entrega do objeto serão de total responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ónus
paraaCONTRATANTE.

1=;:EE=i:t:.g:w em cláusula 1.1 é de R$ 242.800,00 (duzentos e
rebentado como lance final pela CONTRATADA.

devidamente aprovado pela CONTRATANTE

4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo. estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros
daCONTRATADA.

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

orçame:teria:8 2aa o025 2519 4 4 90 52.00 - FICHA l04 - CONVÊNiOS FEDERAIS;
N'021 1 41 ;1 1;11 Ó I IIO;I41.1.ãÕéIOO-nCHAI02-TESOUROPRÓPRIO

lli iB:iâ r'"UI' El:liFI
encaminhada a uecreiana ae Assistência Social para atento e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão Eletrõnico.
bem como o número do Contrato, o número da Agência e o número da conta bancária na qual
será efetivado o pagamento.
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5.3. TAMBÉM DEVERÁ CONSTAR NA NF-E QUE A ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
ÜÉSTIN)bOS À AQUISIÇÃO DO OBJETO É FEDERAL, REPASSADO PELO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO N' 352470920190001 PELA PORTARIA N'
2.600 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 SOBRE A ESTRUTURA DE MOBILIDADE NO SISTEMA
UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -- MOB-SUAS E PORTARIA N' 2.601 DE 06 DE NOVEMBRO
DE 2018 QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TRANFERIDOS-

5.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

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

5.5.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA

5.5.2. Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA. incidirá correção monetária com
base no IPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/97, incidentes
pró-rata temporis" sobre o atraso

6.0.DAS PENALIDADES
6.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
CONTRATADA poderá. garantida a defesa prévia 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 art. 7' da Lei Federal n' 1 0.520/02

6.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamentel

para as

6.1.2. multa, nas seguintes situações

6.1 .2.1 . De 1% (um por cento) do valor do contrato. por dia de atraso, na entrega do objeto, até o
limite de lO (dez) dias. hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a obrigação,
autorizando se a aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte, em
conjunto com esta, bem como a aquisição do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADAS

6.1 .2.2. De 30%(trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do fornecimento
ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivada a rescisão
unilateral do contrato

6.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Jaguariúna. pelo prazo de até 05(cinco) anosl

6.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. na hipótese
de praticar ates 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 dedaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e
desde que cessados os motivos determinantes da punição.

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

cobradas administrativa ou
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6.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 6.1 .2.

de

6.7. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede
a CONTRATADA pleiteie indenização suplementar.

ã liW $1$HllHllil
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

liÜH$H ::HI H Ú: :=.;á.:.:qES,=
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 previstas nos incs. l a XI. do art.
78. da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

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. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as
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como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido

11.0. VALOR DO CONTRATOato o valor de R$ 242.800,00 (duzentos e quarenta e dois mil e

oitocentos reais), para todos os efeitos legais.

::l=:'::"=:HS": ':L::: E'ml=li
contados da data da sua assinatura,

E, observados os requisitos da Lei

8.666/93.

ADA assinarão Termo de Ciência e
à transmissão deste Processo perante

o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

14 1 Ele-em as "artes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as açõesoriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
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

Jaguariúna, 15 dejunho de 2020

\
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01 , Art. 10'. $2
(Certificado anexo)

MASCARELLO CARROCERIAS E ÕNIBUS LTDA
Renato lanelli
CPF: 229.188.288-07
RG: 44.172.482-6

TESTEMUNHAS
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TERMO DECIENCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO NO 027/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 1 75/2020
CONTRATO N' 048/2020.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OI(UM) VEICULO TIPO ''MICRO ONIBUS'' - ADAPTADO.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: PRODUTOS MARCA MASCARELO. MODELO
GRAN MICRO S2, ENCARROÇADO SOBRE CHASSI VW MAN, MODELO 8-160.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

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, cujo 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, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrânico, 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 Civill
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publlcaçãol
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 15 dejunho 2020

GESTOR DO ORGAO/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 residencial: Rua Castanheira n' 333 - Bairro Lago da Barra
E-mail institucional: sas(@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: andreadiaslizun(@ig.com.br
Telefone(s): 3837-331 1 / 3837-3373

Assinatura

6

i)4$ign S712589b-01lf)3-4C6d-8afCi-71ca9S09fz}59 « Pa!'a cot Hrmat' âs assinatui'as acesa;c llttp:
Docunlent:o assinado eletl"ollicanlente, conforme MP 2.2Q0-2/QI, Art. IQe, $2.

r/secura ,d4sic! !] .coro !r/verlHcar



Prefeit

-«"" :$ ?1 1Bal':g;l ll: ::«.-"'

PelaCONTRAIANJIE:
Nome Marca Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13
RG: 22.552.439-9 SSP/SP

m U: nl i:::':F:'=«.'-"
E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9724

SP

l
/

Assinatura:

'a

/

Nome: Renato lanelli
Cargo: Vendedor
CPF: 229.188.288-07
RG: 44.172.482-6 . , .
Endereço residencial completo: Rua Professora Neusa Demétrio
Jardim São Mateus, Taboão da Serra - São Paulo.
E-mail institucional: comercial.renato(@mascarello.com.br
E-mail pessoal: comercial.renato(@mascarello.com.br
Telefones: (11) 96468-0069 / (1 1) 95482-7370

n' 36, CEP: 06765-240

Assinatura: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01 . Art. 10'. $2
(Certificado anexo)
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