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Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo
CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Braun() de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de Sao Paulo
aramina.sp.gov.br

CONTRATO N°. 23/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 72/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 36/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022

o

.: 0 CONTRATO, NO CASO DO PRESENTE PREGÃO, PODERÁ SER
STITUÍDO PELA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA NA FORMA DO

A

IGO 62, "CAPUT" E § 4°, DA LEI 8.666/93.

C

TRATO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO E DEMAIS

E

ECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE ENTRE SI

C

EBRAM A MUNICIPALIDADE DE ARAMINA-SP E AUTO ZEMA LTDA.

UNICiP10 DE ARAMINA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
CNPJ sob o número 45.323.474/0001-02, sediada na Rua Dr. Bráulio de
rade Junqueira, n° 795, Centro, neste representado por sua Prefeita Municipal
MARIA MADALENA DA SILVA, doravante designada simplesmente
'
CONTRATANTE,
e AUTO ZEMA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
0 030.086/0001 -02, com Inscrição Estadual sob n°. 040283548.00-83, com
sede na AVENIDA MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 130 — BAIRRO NOVO SÃO
RALDO — ARAXA — MG — CEP: 38.180-129, neste ato representada por seu
PRESENTANTE LEGAL, Sr. ROMERO ZEMA, denominado CONTRATADA,
do em vista o prego homologado e registrado da licitação por PREGÃO
ETRONICO N°. 01/2022, de conformidade com a Lei n.° 8.666/93, Lei n.°.
.520/2002, e demais normas legais pertinentes mediante o estabelecimento das
uintes cláusulas:
?IrikUSULAS CONTRATUAIS:
1b8 OBJETO
imeira: 0 objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO
ILôMETRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
FERENCIA, conforme especificações constantes do Termo de Referencia e do
ital, objeto do Pregão Eletrônico n° 01/2022, que ficam fazendo parte integrante
presente instrumento, independente de transcrição, correspondendo aos itens:
"EEM

DESCRIÇÃO

—1 MARCA/MOD
ELO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

• 1..•,11,•-.1-••-••

I VI-\--r•-•

-Jlarl I

LJOOtI

nrsuo,..Z.

Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de Sao Paulo
CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Et-kilo de Andrade Junqueira, 795 — Centro
Aramina — Estado de São Paulo
aramina.sp.gov.br

VEICULO
QUILÔMETRO);

(ZERO

CAPACIDADE
MINIMA
PARA 05 LUGARES;
MOTORIZAÇÃO MINIMA
1.3;
5 PORTAS, DIREÇÃO
HIDRÁULICA
OU
ELÉTRICA,
VIDROS
ELÉTRICOS
PELO
MENOS NOS VIDROS
DIANTEIROS, TRAVAS
ELÉTRICAS
NAS
PORTAS, JOGO DE
TAPETES
DE
BORRACHAS,
COM
PROTETOR DE CARTER
DE FABRICA (ORIGINAL),
DIREÇÃO
ASSISTIDA
ELETRICAMENTE
OU
HIDRAULICAMENTE OU
ELÉTRICA-HIDRÁULICA,
BRANCA,
COR
COMBUSTÍVEL
GASOLINA E ETANOL OU
AR
SUPERIOR,
DE
CONDICIONADO
EQUIPADO
FABRICA,
COM TODOS OS
ACESSÓRIOS EXIGIDOS
CONTRAN,
PELO
DOCUMENTAÇÃO
(EMPLACAMENTO/LICEN
CIAMENTO) E GARANTIA
DE FABRICA DE NO
MINIMO 12 (DOZE)
MESES.

o1

FIAT
CHRONOS —
1.3— 2022

R$ 92.000,00

R$ 92.000,00

DA ExEcugÃo

i

egunda: 0 fornecimento do objeto do presente contrato será realizado de forma
nica.
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Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de Sao Paulo
aramina.sp.gov.br

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
eira: A entrega dos bens ocorrerá no prazo de até 90 (noventa) dias, contados
ssinatura do contrato ou documento equivalente, no caso de contratações com
i
p ela única.
I rta: Considerando a notória ausência de componentes para a montagem de
v Llos no pais, em razão da pandemia, o prazo de entrega de que trata a
sula anterior poderá ser prorrogado mediante justificativa com embasamento
a. sentada pela vencedora.
a I ta: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante
ectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Documento de
tidade (RG), do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
grafo primeiro: os materiais objeto deste Pregão serão considerados
bidos, desde que aferido pela fiscalização do Departamento de Compras,
statando-se que à quantidade, tipo e a qualidade do produto fornecido esteja de
rdo com o solicitado.

Quinta: 0 preço, para a presente contratação, é no valor global de R$ 92.000,00 —
NOVENTA E DOIS MIL REAIS.
i
arágrafo
primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias,
IL
contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, ã vista do respectivo
Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.
rágrafo segundo: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
olvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a
La de sua apresentação válida.
PRAZO
xta: 0 presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data
sua assinatura.

41

tima: Fica expressamente previsto neste contrato, a possibilidade de acréscimo
redução das quantidades licitadas, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco
r cento) fixado pelo artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
S GARANTIAS
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Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de Silo Paulo
aramina.sp.gov.br

va: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta
tação própria, constante do orçamento vigente, sendo
02.03.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.03.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.2440120.2144 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VINCULO: 02
Dfi RESCISÃO
o a: Havendo descumprimento do pactuado resultará na rescisão, incidindo-se
ta, conforme previsto em cláusula anterior, ficando ajustado que o simples
so no pagamento de qualquer uma das parcelas não ensejará motivo para
isào.
a agrafo único: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE
o et-6 aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal
o .666/93, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
e ontratar com a Administração pelo período de até (05) cinco anos.
e" Ima: A CONTRATADA declara-se ciente dos motivos que ensejam a Rescisão
ó tratual, conforme elencado no artigo 77 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93,
asalterações subseqüentes, aplicando-se, no todo ou em parte, o que couber
presente contrato.
Décima Primeira: Aplica-se ao presente instrumento as sanções estipuladas nas
Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, que a contratada declara conhecer
tegralmente.
cima Segunda: No caso de a contratada estar em situação de recuperação
Ida!, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão do contrato, sem
juizo da aplicação das demais cominagões legais.
Decima Terceira: No caso de a contratada estar em situação de recuperação
trajudicial, o descumprinnento do plano de recuperação ensejará a imediata
scisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominagões legais.
DA LICITAÇÃO
Décima Quarta: Este contrato fica vinculado ao Edital n°/20, na modalidade
itatória Pregão Eletrônico para Registro de Preços, bem como à proposta da
ONTRATADA, vencedora dos itens relacionados na Cláusula Primeira deste
rmo, cujos elementos ficam fazendo parte integrante deste instrumento,
dependente de transcrição.
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Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Braulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Ara mina - Estado de Sao Paulo
aramina.sp.gov.br

LEGISLAÇÃO
ma Quinta: A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos
os omissos é a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e
reto Federal 3.555 de 08/08/2000, com as alterações subsequentes, bem
o, no que for compatível, o Código Civil Brasileiro.
DISPOSIÇÕES GERAIS
cima Sexta: As partes elegem o Foro da Comarca de lgarapava, Estado de São
ulo, para dirimir qualquer dúvida que possa advir da execução do presente
trato.
por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este
rumento, em duas vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas, para
e produza os efeitos de Lei.
Ar mina, 25 de abril de 2022
rzZet, M/ -C6

711ZICIPIO DE ARAMINA
MARIA MADALENA DA SILVA
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

AUTO ZEMA LTDA
ROMERO ZEMA
F ONTRATADA
Donzei i

stemun as:

robio
CPF 361
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Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo
CNPJ n-q. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de Sao Paulo
aramina.sp.gov.br

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
C3 TRATANTE: PREFEITURA DE ARAMINA/SP
CONTRATADA: AUTO ZEMA LTDA
CONTRATO N*(13E ORIGEM): 23/2022
O JETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO
P ci presente TERMO, nós, abaixo identificados:
Estamos CIENTES de que:

a

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua ex-

e

ão contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de

S o Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

irt resse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
El trônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
alem de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
sr tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
erno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformie com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir
ntão, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastrano módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no
o 2° das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publi-

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
reito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
CAL e DATA: Aramina, 25 de abril de 2022.
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Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo -

CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Braulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de Sao Paulo
aramina.sp.gov.br
ORIDADE MAXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
e: MARIA MADALENA DA SILVA
o: PREFEITA
:144.386.268-11
PONSAVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENNEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
e: MARIA MADALENA DA SILVA
go: PREFEITA MUNICIPAL
: 144.386.268-11

CIO

natura:

j
L
'

PONSAVE1S QUE ASSINARAM O AJUSTE
p contratante:
me: MARIA MADALENA DA SILVA
rgo: PREFEITA MUNICIPAL
F: 144.386.268-11
inatura: 71,

rs2j-IZA0k

.'14/-) •

pe a contratada:
Nome: HOMERO ZEMA
i go: E1MPRESARIO
F: 050.088.068-90
s inatura:
$

,--- encuS pn. by

1

WaLf0 %Ala
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UPF 0,0e#1.18(0

,
-177:0309F6.0.0117318)PASEMOC

DENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
me: MARIA MADALENA DA SILVA
rgo: PREFEITA MUNICIPAL
F: 144.386.268-11
sinatura:

Arvi • (71A

STOR(ES) DO CONTRATO:
ome: MARIA LUCIA DA SILVA SCANDIUZZI
• a rgo: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
F: 156.249.7
sinatura:
DEMAIS RESPONSAVE1S 11:

ipo de ato sob sua responsabilidade:
orne:
argo:
PF:
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Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de Sao Paulo CNPJ ncl. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de S5o Paulo
aramina.sp.gov.br
Ass natura:

(*) - 0 Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a pratica do ato jurídico, na condição de ordenador da
despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento
e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas;
de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas,
caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do
Termo de Ciência e Notificação, sera ele objeto de notificação especifica. (inciso acrescido pela
Resolução n° 11/2021).

Assunto

: Concluído: DocuSign: CONTRATO 23.2022 - AUTO ZEMA
DA - R$ 92.000,00.doc

De

• wender.giovanni@autozema.com >
Ii tacao@aramina.sp.gov.br <licitacao@aramina.sp.gov.br>

Para
Data

toLinc.)

u6s.

2-04-25 15:09

• Contr

Aramina.pdf(-781 KB)

Ba tarde
Segue o

tr to assinado.

Atencios

e e,

WEND

OM Ma

pa

GIOVANNI SILVA

CONSULTO DE VENDAS
wendergiova r @autozema.com • 34-36691801 • 98804-1001

Zerria

De: "Elaine M3ria dos Santos via DocuSign" <dse_NA4@docusign.net>
Enviada: 202a/04/25 14:31:23
Para: wen r.giovanni@autozema.com
ncluido: DocuSign: CONTRATO 23.2022 - AUTO ZEMA LTDA - R$ 92.000,00.doc
Assunto:

DocuSigT

Seu documento foi concluído

EXIBIR DOCUMENTO CONCLUÍDO

Elaine Maria dos Santos
elaine.santos@zema.com
Too as as partes concluíram o envelope 'DocuSign: CONTRATO 23.2022 - AUTO ZEMA
LTEA - R$ 92.000,00.doe.

No compartilhe este e-mail
E te e-mail contem um link seguro para o DocuSign. Não compartilhe este e-mail, link ou código de
a e so com outras pessoas.
Allétodo alternativo de assinatura
Vsile DocuSign.com, clique em "Acessar documentos" e digite o código de segurança:
D 2ANCA470F482ABC0923AF2EBF86947
S iba mais sobre o DocuSign
Ass ne documentos eletronicamente em minutos. E seguro, protegido e legalmente vinculativo. Esteja
cê em um escritório, em casa ou a caminho, ou mesmo em outro pais, o DocuSign fornece uma
solução profissional confiável de Digital Transaction Management.
Perguntas sobre o documento?
Se você precisar modificar o documento ou tiver questões sobre os detalhes no documento, entre em
con :ato com o remetente enviando um e-mail diretamente a ele.
Parar de receber este e-mail
Denunciar este e-mail ou leia mais sobre Recusar-se a assinar e Gerenciar notificações.
Se você tiver problemas para assinar o documento, visite a página Ajuda com a assinatura em nosso
Centro de suporte.

age download do aplicativo DocuSign
Esta mensagem foi enviada para você por Elaine Maria dos Santos que esta usando o Serviço de Assinatura Eletrônica da
Dc ii.Se não receber e-mail deste remetente, você poderá entrar em contato com o remetente com a sua solicitação.
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