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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A
EMPRESA S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOTAÇÕES - EIRELI, PARA
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO HATCH"

Procedimento Licitatório n' 257/2022

Pregão Eletrânico n" 64/2022
Contrato n' 069/2022

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoajurídica de direito público interno, com sede na
Rua Alfredo Bueno, n' 1.235, Centro, CEP: 13.910-027, no Município de Jaguariúna, Estado

de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF n' 46.410.866/0001-71, neste ato representado pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete, Senhora Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP e inscrita
no CPF/MF sob n' 1 20.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 1 27, Jardim
Zeni, neste Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominado
simple?mente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa S3 EMPREENDIMENTOS
COMIERCIO E LOCAÇOES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob n' 22.645.916/0001-31, com sede na Av. Nesralla Rubez, n' 503 sala 3, Bairro:
Centro, CEP: 12.701-000, no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, representada neste
ato pelo Senhor Rudá Fares Mokarzel Biondi, brasileiro, solteiro, administrador de empresa,
portador da Cédula de Identidade RG n' 33.945.261-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob
n' 078.243.409-61, residente e domiciliado na Av. José Novacs Sobrinho, N' 1.920, Bairro:
Cruzeiro, no Município de Jardim Paraíso, Estado de São Paulo, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1. 0BJETO:
1.1. Aquisição de 02 (dois) veículos do tipo hatch, confonne especificações descritas no
ANEXO 1, parte integrante do Edital e mencionados abaixo:

lteml 02VEÍCULOSDOTlpOHATCH RENAULT/KWID/2022

2.--VALOR:
2. 1 . -- Os valores para aquisição do objeto constante na cláusula 1 . 1 são de: com o valor unitário
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e valor global de RS 150.000,00 (cento e
cinquenta míl reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE.

2.2. O preço referido acima é anal e irreajustávcl, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os
lucrosdaCONTRATADA.

3. -- DOTACÃO ORCAMENTARIA:
3. 1. -- Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação correrão por conta
das rubricas orçamentárias n":

N" 02.14.01.10.301.0069.2508.4.4.90.52.00
N" 02.14.01.10.302.0072.2514.4.4.90.52.00

- TESOUROPROPRIO;e
RECURSOVINCULADOS.

Assinado de forma digital
S3 EMPREENDIMENTOS por S3 EMPREENDIMENTOS
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4. -- VIGÊNCIA:

4.1. -- Este contrato terá vigência, a contar da data de sua assinatura, de 70 (setenta) dias,
podendo ser pronogado a critério da Administração, observados os requisitos da Lei 8.666/93.

4.2. -- Eventual pedido de pronogação do prazo de entrega deve ser efetuado com antecedência
de pelo menos 05 (cinco) dias úteis do prazo final originalmente previsto e instruído com provas
da situação ensdadora, nos tem)os do artigo 57, $ 1', da Lei 8.666/93.

5.- $jCAKACTKKÍSTicAS
DO FORNECIMENTO.

5.1. -- A entrega deverá ser feita, em uma única vez, em até 60 (sessenta) dias corridos
, com todos os tributos,

embalagens, fretes, encargos sociais e quaisquer outras despesas que compunham ou incidam
no preço proposto, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas neste
Edital e no instrumento contratual.

5. 1 . 1 . -- A entrega do objcto deverá ser feita na Secretaria de Saúde, !Qç81izada na Rua Alfredo
, de segunda a sexta

feira nos seguintes horários: das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00, mediante prévio
contato através do telefone (19) 3837 -- 2424 com Jackson.

5.2. O objeto será rdeitado e colocado à disposição da CONTjtATADA na hipótese de nào
corresponder às especificações do ANEXO l ou no caso de vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da fabricação ou transporte inadequado.

5.3. - Prestar serviços de socorro e assistência técnica durante o período de garantia através

de rede de concessionárias e/ou oficinas técnicas autorizadas; bem como apresentar, no ato
da entrega, relação destas à Contratante

5.4. - Apresentar, no ato da entrega, catálogo técnico do produto ofertado, contendo as
características do veículo, prazo de garantia e quilometragem para as devidas revisões.

5.5. -- Sanar eventuais irregularidades no produto 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 veículo entregue

5.6. -- O prazo de garantia do produto é de 36 (trinta e seis) meses contados da data da entrega,
sem limite de quilometragem, contra qualquer defeito de fabricação e/ou falha.

5.7. Todas as despesas decorrentes da entrega dos
proponente CONTRATADA

veículos correrão às expensas da

6. - (:QNDI(:oES:PE P:4ÇAMEIVTQ S3 EMPREENDIMENTOS ::RTl:i:t :g ?:ilE:;" :
COMERCIO E LOCACOES LOCACOES

EIREU:2264591 6000131 EIRIILk2j6:5916000]31 03'0Q
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6. 1 . -- Na entrega do objeto, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal eletrânica (NF-e) aos
endereços eletrõnicos: almox.insumos(@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para
contfisico@jaguariuna.sp.gov.br: a qual será conferida e vistada pelos Hlscais do contrato e
pelas Secretárias de e Saúde.

6.2. -- Devem ser indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e): a descrição do objeto fornecido,
os números do pregão, deste contrato, da agência e da conta bancária em que o pagamento deve
ser realizado.

6.2.1. -- Deverá constar também na NF-e que a origem dos recursos financeiros destinados
a esta aquisição é Federal, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo
Municipal de Saúde, conforme Proposta n' 11297.035000/1200-02 e Portaria de
Habí[itação n' 983, de 24 de abria de 202] .

6.2.2 A conta bancária fomecida deverá estar no mesmo CNPJ da CONTRATADA

6.2.3 Não será aceita a indicação de conta poupança

6.3. -- O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrânica.

6.4. -- 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 n' 9.494/1 997,
incidentes "pró-rata temporis" sobre o atraso.

6.5. -- Junto às notas fiscais, a CONTRATADA apresentará os comprovantes de recolhimento
mensal do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no
fornecimento do objeto, documentos sem os quais nenhum pagamento será efetuado.

7.--PENALIDADES:
7.1. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial deste
Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos tempos dos ans. 86 e 87 da
Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

7. 1. 1 . advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

7.1.2. multa, nas seguintes situações

7. 1 .2. 1 . Moratória de 1% (um por cento) do valor da ordem de fornecimento, por dia de atraso
injustiHlcado, 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 CONTRATADA; g/

S3 =II::NE''M:~"OS Ê:I# â1:21 :!::ã: .:
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7.1.2.2. Remuneratória de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de
inexecução total do fomecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia,
hipótese em que será efetivada a rescisão unilateral do contrato.

7.2. Impedimento de participação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

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

cobradas administrativa ou

7.4. As penalidades previstas de advertência e de
juntamente com as multas previstas no subitem 7. 1 .2.

impedimento poderão ser aplicadas

7.5. A penalidade prevista na cláusula 7. 1 .2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede
que a CONTRATADA pleiteie indenização suplementar. '

7.6. 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 força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou
de força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir,
nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

8. RESCISÃO:

8. 1 . -- A inexecução total ou parcial, deste Contrato, ensqa sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei Federal n' 8.666/1993, sem prquízo da aplicação das sanções cabíveis.

8.2. - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

9.--FORO:

9.1. -- Elegem as partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo. onde serão
propostas de preços as ações oriundas de direitos e obrigações deste contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

i o. -- coNsinEJ!:A:iõES FiNAiS:
1 0. 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 nomlas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-
1 978, 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 sançõescabíveis.

l0.2. -- 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 sqa, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens Êlnanceiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou

S3 EMPREENDIMENTOS AssinadoderormadígitalporS3 .., . ..
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indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve
ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013,
regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017.

l0.3. Se qualquer das partes, em benefício da outra, pemlitir, mesmo que por omissões, a
inobservância 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 forma afetar ou prqudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

l0.4. -- Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, as partes assinarão Termo de
Ciência e Notinlcação, relativo à transmissão das infomlações constantes neste contrato ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1 0.5. -- Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como para deflnii
procedimentos e nonnas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato,
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pregão Eletrânico n' 64/2022; e
b-) Procedimento Licitatório n' 257/2022

l0.6. A CONTRATADA obriga-se a manter,
condições de habilitação previstas na licitação.

durante a vigência contratual, todas as

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,]0 dejunho de2022

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

S3 EMPREENDIMENTOS Assinado de forma digital por S3

Rude Farei Mokarzel Biondi
RG n' 33.945.261-4 SSP/SP
CPF/MF sob n' 078.243.409-61

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Munidpio de jaguariúna

Prc fElt!:r? Jo f4uniclpio d! j3g.xjÜ 9
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CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇOES
CONTRATO N': 069/2022.

OBJET0: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO HATCH.
MARCA/MODELO/ANO: RENAULT/KWID/2022.

EljiELI

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bcm como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos 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 Ejetrânico. em
consonância com o estabelecido na Reso]ução n' 01/20] 1 do TCESP;

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, confonne regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela çg!!11@!ê111g estão cadastradas no módulo

eletrõnico do "Cadastro Corporativo TCESP -- CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2' das

Instruções n'01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral« anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seujulgainento final e consequente publicação;
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,lO dejunho de 2022.

GÃO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bemardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

CERTAME
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598-1 3

Página 6 dc 7



f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP: 13.910-027
Fone:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801/ 9707 / 9780

Pre t
8ei vra do Município de Jaauariúna

Responsáveis que assinaram o ajuste

PeloCONTliATANTE:
Nome: Mana Enlília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete

PelaCONTliATADA
Nome: Rudá Farás Mokarzel Biondi

Cargo: Administrador de Empresa
CPF/MF sob n' 078.243.409-6 1
Telefone: (12) 3143 - 7714
E-mail: s31icitacao(@gmail.com

Assinado de forma digital por S3
S3 EMPREEN DIMENTOS EMPREENDIMENTOS COMERCIO

:?H:::5f:'Z:â:S; IEZ :w:;3:::.
03'00

Assinatura:

(}JID1INADOKrs DE DESPESAS OA CONTRATANTE
Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pensão

Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99

Assinalara

/

Página 7 de 7 r'


