
PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/ 0001-26 

CONTRA TO N° 39/2020 
PROCESSO W 34/2020 
PREGÃO ELETRONICO W 01/ 2020 

PREF E I T URA DE 

POLONI 
Alegria em fozer o bem 

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero km, em conformidade com a proposta do Ministério da 
Saúde de aquisição de EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 
10782.870000/1190-02. 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
VEÍCULOS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POLONI E A EMPRESA MANUPA 
COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE 
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADORES EIREU. 

Aos trigésimo primeiro dias do mês de julho do ano de Dois Mil e vinte, pelo presente instrumento 
particular de contrato de prestação de serviços, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI
SP, com sede à Rua José Poloni, nº 274, Centro, POLONI- SP, CEP: 15160-000, inscrita no CNPJ sob 
o n. º 46.608.063/0001-26, representada pelo seu prefeito municipal, o Senhor ANTONIO JOSÉ 
PASSOS, brasileiro, divorciado portador do RG. nº 22.859.233-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 
121.803.478-55, residente e domiciliado à rua José Polon i, 288, Centro neste Município de POLONI
SP, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MANUPA COMERCIO, 
EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO$ ADAPTADORES EIRELI, CNPJ sob o nº 
03.093.776/0001-911ocal izada à AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 1619, SALA 2705, VARZEA DA 
BARRA FUNDA, SÃO PAULO/SP, neste ato representada por MANUELLA JACOB, 372.532.828-50, 
40.182.722-7, residente e domiciliado (a) a RUA TRAIPU, N2 542, APTO N2 8, SÃO PAULO/SP. CEP: 
01235-000, doravante denominada CONTRATADA, regendo-se pela Lei Federa l nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, firmam o 
presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo 
concernente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2020, Processo nº 34/2020. 

Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o cont rato em harmonia 
com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei de Licitações, que 
as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas 
estipulações: 

PRIMEIRA (DO OBJETO) - aquisição de 01 (um) veículo zero km, em conformidade com o plano de 
t rabalho do convênio/ Processo nº 1876035/2019 firmado com o Estado de São Pau lo, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, para uso nas atividades desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social de POLONI -SP. Conforme detalhadamente especificada no 
ANEXO III do presente Termo. 

SEGUNDA (DO PRAZO DE ENTREGA, DO LOCAL E DA FISCALIZAÇÃO) 
a) A CONTRATANTE deverá entregar o objeto do presente contrato em conformidade com o 
descritivo técnico, resultante do Pregão Eletrônico n º 01/2020, mediante a minuciosa 
conferência do item com as condições estabelecidas em edital e também constantes como 
ANEXO III do presente termo de contrato; 

Fone/Fax : (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274 - Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI- SP 
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POLONI 
Alegria em lazer o bem 

b) O Prazo de entrega do veículo é de até 20 (vinte) dias após a Autorização de Fornecimento 
emitido pelo setor responsável. 
c) Local de entrega: No pátio do Paço Municipal, sito a Rua José Poloni, 274 - Centro -
POLONI/SP, CEP15160-000, a entreea deverá ser formalizada por um responsável 
t écnico d evidamente credencia do pela empresa CONTRATADA. para perfeita 
exposições das cláusulas do manual do veículo. 
d) Fica o sr. Marco Aurelio Lepes Rossi, Secretario Adjunto, inscrito CPF: 098.232.238-07, 
como sendo o responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto da presente 
licitação. 
TERCEIRA (DO VALOR) - O valor total deste contrato é de R$ 43.000,00 (quarenta e ter mil reais), 
considerando os valores unitá rios transcritos na cláusula primeira, conforme classificação final do 
Contratado constante na ata da sessão do certame em questão, devidamente juntada nos autos do 
refe rido processo, correspondendo aos objetos definidos na cláusula primeira e para a totalidade 
do período mencionado na cláusula sexta. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os 
casos devidamente comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro, ou de redução dos preços contratados, conforme previsto na alínea "d" 
do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" 
do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATANTE, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar o Contrato e iniciar outro procedimento licita tório. 

QUARTA (DA DESPESA) - A despesa orçamentária prevista no orçamento da para o 
exercício de 2019, se dará conforme a classificação abaixo: 

• ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal - 02.060/10.301.007.1.008/449052.00 - Ficha: 79-6 -

Equipamentos e Material Permanente- Transferência e Convênios Federais-Vinculados. 

QUINTA (DO PAGAMENTO) - A Contratante pagará o Contratado, e m até 20 (dez) dias após 
a entrega e apresentação e aceitação da Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao veículo 
ofertado. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser 
fornecido pelo Contratado. 
SEXTA (DO PRAZO) - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses a 
contar da sua assina tura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei 
8.666/93. 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da Contratada: 
a) Fornecer o veículo dentro das condições e dos padrões de qualidade exigidos neste edital 
pela legislação vigente. 
b) Obedecer aos prazos estipulados na cláusula Segunda; Conduzir os trabalhos ora 
contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da 
Legislação em vigor; 
c) Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral de seus serviços 
com base em indicações pela mesma fo rnecida; ) 
d) Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-

relacionadas com o objeto desta avença. 
e) A contratada se obriga a forf:lõ'rt~ff!~~~'(1o/j~~ §'!mfflô mínima de 03 (três) anos. 
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OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante: 
a) Fornecer todos os dados e demais informações/solicitações para o cumprimento desse 
contrato. 
b) Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o per feito cumprimento do objeto 
deste instrumento. 
NONA (DAS PENALIDADES) -Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão 
aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n2 8.666/93, a saber: 
a) Atraso injustificado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 12 do artigo 86 da Lei n2 
8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não 
cumprida na seguinte proporção: 
I) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1 o/o (um décimo por cento) ao dia; e 
I I) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as 
seguintes penalidades: 
I) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
ou 
II) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade ejou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo ar tigo 72 da Lei Federal10.520/02. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, 
quando cabíveis. A penalidade de m ulta, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que 
tenha em face da Contratante. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória 
e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à 
Contratante. 
DÉCIMA (DA RESCISÃO)- O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo 
das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) - O presente contrato não poderá 
ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) - O Contratado assume como 
exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e per feita execução das 
obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de 
seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam 
causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 
exclusivamente ao Contratado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente ~ 
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 1 

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinado. ..-
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, ascp 
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
DÉCIMA TERCEIRA (DOS T~jlàf. ~f~-99tJOStituirá encargo exclusivo do 
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Contratado o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decor rentes da 
formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) - Até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida 
na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição 
indispensável para sua eficácia. 
DÉCIMA QUINTA (DO FORO) - O Foro do contrato será o da Comarca de Monte Aprazivela/SP, 
excluído qualquer outro. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

ANTONIO J E PASSOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 

CONTRATANTE 

Testemunha: 

Poloni-SP,31 de julho de 2020. 

r: \ !.\ ~n 
MANUEL1-A JAC~-

MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, 
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E 

VEICULOS ADAPTADORES EIRELI 

CONTRATADA 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274 - Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI- SP 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/ 0001-26 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI-SP 

PRlfliTIIR A Dl 

POLONI 
Alegria em fozer o bem 

CONTRATADO: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E 
VEICULOS ADAPTADORES EIRELI 
CNPJ/MF sob n.0 03.093.776/0001-91 
CONTRATO No: 39/2020 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero km, em conformidade com a proposta do 
Ministério da Saúde de aquisição de EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°. DA 
PROPOSTA: 10782.870000/1190-02. 

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 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolução n° 
01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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 Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - 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 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. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
POLONI/SP, 31 de julho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Nome e cargo: ANTONIO JOSÉ PASSOS - PREFEITO 
CPF: 121 .803.478-55 RG: 22.859.233-1-SSP-SP 
Data de Nascimento: 04/01/1973 
Endereço residencial completo: Rua Jose Poloni- Centro- Poloni/SP 
E-mail institucional:prefeito@poloni.sp.gov.br 
E-mail pessoal: -----2 
Assinatura: ) :Z ~i 
Pelo CONTRATAzE: Fone/Fax: (17) 381.9·9900 . . (\ 

Rua José Poloni , 274 - Centro- CEP: 15160-000- e-mail : pmpolom.sp@1g.com.br- POLONI- SP 

Responsáveis que assi áfam o ajuste: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/ 0001-26 

Nome e cargo: ANTONIO JOSÉ PASSOS - PREFEITO 
CPF: 121 .803.478-55 RG: 22.859.233-1-SSP-SP 
Data de Nascimento: 04/01/1973 
Endereço residencial completo: Rua Jose Poloni -Centro- Polon i/SP 
E-mail institucional: prefeito@poloni.sp.gov.br 
E-mail pessoal: __________ ---::;-....:::;....:::::.... _______ _ 
Assinatura: __________ "'?"":!L.o::::=-----------

Pela CONTRATADA: 
Nome: MANUELLA JACOB 
Cargo: PROPRIETÁRIA 
CPF: 372.532.828-50 RG: 40.1 .722-7 
Data de Nascimento: 08/1 0/1994 

~Rff(ITURA Dl 

POLONI 
Alegria em lazer o bem 

Endereço residencial completo: RUA TRAIPU, N° 542, APTO N° 8, SÃO PAULO/SP. CEP: 01235-
000, 
E-mail institucional: manupa@manupa.com.br 
E-mail pessoal: .. '-.. r ,-~ 
Assinatura: ______________ ..:._:_ _ _.é!.~~Á:..!,•';::::~.:....:.._~1:L..2.J:...:: :.~r) 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000 - e-mail: pmpoloni.sp@ig .com.br- POLONI - SP 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
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CONTRATOS OU ATOS JURiDICOS ANÁLOGOS 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI- SP 

PRffliTURA Df 

POLONI 
Alegria em lazer o bem 

CONTRATADA: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 
E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI 

CONTRA TO N° 39/2020 

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero km, em conformidade com a proposta do Ministério 
da Saúde de aquisição de EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°. DA PROPOSTA: 
10782.870000/1190-02. 

Nome ANTONIO JOSÉ PASSOS 
Cargo Prefeito Municipal 
RG 22.859.233-1 
CPF 121 .803.478-55 
Endereço Rua José Poloni, n° 282- Centro- CEP 15.160-000 
Telefone 
E-mail Pess. 
E-mail lnst. prefeito@poloni.sp.gov.br 

Responsãvel pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome LUIZ JOCIMAR DE CARVALHO 
Cargo CONTADOR 
Endereço Comercial Setor Rua José Poloni, n° 27 4 - Centro - C EP 15. 160-000 
Telefone e Fax 
e-mail 

( 17) 3819-9900 
Pcpoloni.sp@gmaill .com 

~ 
j 

ANTO~I.e> JOSÉ PASSOS ~-
P~EFEITO'MUNICIP.~ 

RESPONSÁVEL 

/ ~ 0"/~ -r 
CONTADOR 

f/ LUIZ JOCIMAR DE C~AV ~O ~ • 

Responsável pelo atendimento a requisiç es de documentos do TCE 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI- SP 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 
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ORDEM DE FORNECIMENTO 
Contrato n° 39/2020 

PREGÃO ELETRONICO 01/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 34/2020 

PREfiiTURA DI 

POLONI 
Alegr.o em lozer o bem 

A Prefeitura Municipal de Poloni, Estado de São Paulo, autoriza, através da presente 
Ordem de Serviço- OS, a empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO 
DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
03.093.776/0001-91, á fornecer o veiculo referente ao Pregão Eletronico supracitado, 
apresentando para tanto a respectiva Nota Fiscal no momento da entrega, de acordo com o 
termo de referência do Anexo deste do edital e proposta da licitante (anexa), todos os 
encargos fiscal , trabalhista e frete da entrega do veículo fica por conta da Contratada, 
conforme especificações no edital. 

Prazo de entrega: Conforme Edital. 
Proposta Apresentada pela empresa anexa a esta O.F 

Poloni-SP,31 de vzozo. 
ANTONIO JOSE PASSOS 

Prefeito Municipal 

Aceito a presente ordem de fornecimento 
em_/ /2020 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI - SP 


