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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA (SP) E DE OUTRO LADO A
EMPRESA RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Por esse instrumento de Contrato que entre si fazem de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA, Estado de Sao Paulo, com sede na Rua Bráulio Junqueira de
Andrade, 795 -Centro - Aramina - SP - CEP: 14550-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 45.323.474/0001-02,
neste ato representado pela prefeita Maria Madalena da Silva, brasileira, residente e domiciliada em
Aramina/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RODONAVES
CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede na RODOVIA ANHANGUERA, KM 307,5 RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097-140, TELEFONE: 0**16 - 3968-3400 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER (033), AGÊNCIA: 0019 - CONTA CORRENTE: 13009499-3,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.337.197/0001-02, I.E.: 797.540.386.119 e neste ato representada pelo
Sr. ADEMAR RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, CONSULTOR DE VENDAS,
residente e domiciliado na RUA DOS CATETOS, 170 - AP. 22 D -BAIRRO RIBEIRÂNIA - RIBEIRÃO
PRETO - SP - CEP: 14096-010, portador do doc. R.G. MG 5.280.283 e CPF 695.663.056-72, daqui por
diante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. AQuisigÃo

DE UM CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, NOS QUANTITATIVOS E
QUALITATIVOS DEFINIDOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO
101448/2021, FIRMADO ENTRE 0 MUNICIPIO DE ARAMINA E 0 GOVERNO DO ESTADO DE SAO
PAULO, integrante do edital de pregão presencial em epigrafe, que fica fazendo parte integrante e

indissociável do presente contrato:
ITEM

DESCRIÇÃO

01

Um veiculo tipo caminhão, coletor
e compactador de lixo 10m3, com
as seguintes especificações: zero
quilômetro, fabricação nacional,
ano e modelo 2021 ou superior,
tração 4x2, potência minima de
200 cv, diesel s-10 padrão euro v
turbo e intercooler, 04 cilindros,
sistema de alimentação injeção
eletrônica, 06 marchas a frente e
01 (uma) A ré, diferencial meirtor
ou semelhante, direção hidráulica,
ou
abs+ebd/atc
com
freio
abs/ebl, serviço duplo circuito
"scam" pneumático com regulagem
motor
freio,
do
automático

MARCA/MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

IVECO TECTOR
150E21 COM
COLETOR
COMPACTADOR
CI MASP
CSCLL10

R$ 454.000,00

R$ 454.000,00

i
ADEMAR RODRIGUES
DA CUNHA
JUNIOR:69566305672

Assinado de forma dgIAaI por
ADEMAR RODRIGUES DA
CUNHA JUNIOR:69566305672
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eletropneumático /tubo de escape,
ar condicionado, volante com
regulagem
de
altura
e
profundidade, pbt mínimo de 14000
kg, cmt mínimo de 27.000kg,
tanque de
combustivel
com
capacidade minima de 150 litros,
reservatório aria 32 mínimo de
27 litros ou tecnologia de
emissões egr ou semelhante
com desempenho comprovado
ao resultado da utilização de arla
32, pneus 275/80 r 22,5", "entre
eixos adequado para instalação de
coletor compactador de 10m3",
cabine avançada estrutura em
ago
para
motorista
e
2
passageiros
com
cintos
de
segurança e encosto de cabeça
para todos ocupantes; garantia de
da
independente
1
ano,
quilometragem; provido de todos
acessórios e equipamentos de
acordo com o Código Nacional de
TRANSITO. o veiculo deverá ser
equipado entre eixos compactador
com capacidade volumétrica de
10m3 de lixo (compactado) com as
seguintes características: coletor e
compactador novo, de fabricação
nacional, com capacidade para 10
m3, teto em chapa lisa, laterais em
chapa única calandrada e lisa com
espessura de 3.75 mm, descarga
por painel ejetor, com cilindro de
de
sistema
e
ação
dupla
com
traseiro,
carregamento
compactação por sistema pendular,
acionado por dois cilindros de
compactação com diâmetro de 4",
transferência
de
placa
e
comandado também por dois
cilindros com diâmetro de 3 1/2",
com comando semiautomático.
todos os pontos de movimentação
Assinado d forma d gital
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com bronzinas lubrificadas,
através de graxeiras, sistema de
abertura da tampa traseira por dois
cilindros sendo um em cada lateral,
com sistema de travamento
manual, possui também caixa
coletora
de
chorume
com
capacidade de minima de 90 litros
e com capacidade de boca de
carga de 1,85 rre. sinalização de
acordo com as normas de trânsito,
inclusive com giroflex traseiro ou
estrobo, e alerta sonoro entre a
traseira do equipamento e a cabine
do motorista, plataforma traseira
para 04 (quatro) pessoas, com
corrimão superior e lateral. taxa de
compactação: 4:1, suporte de pás
e vassouras, garantia de 12 meses.
são

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO
2.1. A entrega do veiculo deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias, contados após a emissão da
respectiva autorização de fornecimento, podendo ser prorrogada, caso a vencedora apresente justificativa para
embasar o pedido.
2.2. A autorização de fornecimento sera dada somente mediante requisição oficial prévia, encaminhada pelo
Setor de Compras deste Município.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1. 0 prego total do vencedor da cláusula primeira apresentado pela CONTRATADA e aceito pela
CONTRATANTE é o seguinte: R$ 454.000,00 - QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS.
CLAUSULA QUARTA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
4.1. 0 pagamento será efetuado em até 30 (TRINTA) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
4.2. 0 pagamento sera feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada, informado na sua
proposta de pregos.
4.5. No caso de eventual inadimplemento do contratante sera obedecido o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea
"c", da Lei Federal n°8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE "pro-rata-die", relativo ao mês anterk do
inadimplemento.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
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5.1. 0 contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua(s) assinatura(s), podendo ser
prorrogado, a critério da Administração, na forma do art. 57, IV, Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO
6.1. 0 saldo da dotação orçamentária existente suporta a realização desta Despesa e tem a seguinte
classificação, a saber:
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, PECUÁRIA E
MEIO AMBIENTE
02.06.50 - SERVIÇOS URBANOS
15.4520285.2186 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
R$ 454.000,00

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES
7.1. DA CONTRATADA
7.1.1. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, tributários, trabalhistas, fiscais e sociais, que
venham a incidir sobre a execução deste Contrato;
7.1.2. Obriga-se a reparar, corrigir e substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
Instrumento, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções e ma qualidade do produto fornecido;
7.1.3. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE, ou a terceiros, por sua culpa
ou dolo, em que se verificarem falhas na entrega, sendo que a fiscalização designada pela CONTRATANTE
não diminui ou exclui esta responsabilidade.
7.1.4. Atender as solicitações da CONTRATANTE, em qualquer horário com presteza, atenção, e zelo.
7.2. DA CONTRATANTE
7.2.1. Direito de rejeitar o produto se não fornecidos de acordo com as normas estabelecidas.
7.2.2. Direito regressivo contra a CONTRATADA no caso de indenização ou reparação a terceiros em razão
do fornecimento inadequado do produto, objeto deste Contrato.
7.2.3. Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados pelo gestor/fiscal da CONTRATANTE,
especialmente designado.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
8.1. As alterações do objeto contratual poderão ocorrer até o limite dos termos do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO
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9.1. A rescisão contratual poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. 0 descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e Decreto Municipal n°. 1.361/2001, conforme
abaixo:
I - atrasos de até 30 (trinta) dias: 0,2% ao dia;
II - atrasos superiores a 30 (trinta) dias: 6% mais 0,4% ao dia a partir do 310 dia, limitados esses atrasos a 60
(sessenta) dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste por ato da Administração.
10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, Ill e IV, da Lei 8.666/93, pela recusa na assinatura do
contrato, de sua aceitação ou retirada do instrumento equivalente ou, ainda, pela inexecução do seu objeto,
parcial ou totalmente, a Administração aplicara multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida.
10.3. Se a recusa for motivada em fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente
apresentação da proposta, a multa poderá ser relevada por ato motivado da autoridade competente para a
contratação.
0
0
10.4. A aplicação da multa prevista nos arts. 5 e 7 do Decreto Municipal n° 1.361/2001, de natureza
moratoria, não impede a aplicação superveniente da multa, de natureza compensatória, prevista no art. 8° do
referido decreto, cumulando-se os respectivos valores.
10.5. Independentemente das sanções estabelecidas no art 80 no caput do art. 10 do Decreto 1.361/2001, a
contratada, em razão de sua inadimplência, arcará, ainda, a titulo de perdas e danos, com a correspondente
diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados rem anescentes aceitarem a
contratação nos mesmos termos propostos pela inadimplente.
10.6. Os valores das multas não recolhidas no prazo serão descontados da garantia do respectivo contrato ou
dos pagamentos devidos à contratada. Na impossibilidade, a cobrança será feita judicialmente.
10.7. Serão aplicados juros moratórias, á razão de 1,5% ao mês, as multas não recolhidas até o vencimento e,
ainda:
10.7.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração
municipal, por prazo de até 02 (dois) anos, e,
10.7.2. Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.8. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o município pelo prazo de ate cinco anos.
10.9. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO
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11.1. Fica nomeado como gestor e fiscal o servidor Alcino Pereira, Secretário de Obras, lnfraestrutura,
Transporte, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de lgarapava, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais dúvidas deste
Contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
12.2. E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Instrumento público em 03 (três) vias de
igual teor e para um s6 efeito, e que depois de lido no todo e achado conforme, vai devidamente assinado
pelas partes e pelas testemunhas a tudo presentes.
Aramina, 26 de janeiro de 2022.

Maizzn, !vv)
MARIA MADALENA DA SILVA
Prefeita
CONTRATANTE
Assinado de forma digital por
ADEMAR RODRIGUES
ADEMAR RODRIGUES DA CUNHA
DA CUNHA
JUNIOR:69566305672
Dados: 2022.01.26 09:22:48 -0300'
JUNIOR:69566305672
ADEMAR RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR
Representante legal
CONTRATADA
Testemunhas

arm rke,unculatt0)66ifLoNome:
CPF: )421Z 62)50 65
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAMINA
CONTRATADA: RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIDA
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 01/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, NOS QUANTITATIVOS
E QUALITATIVOS DEFINIDÕS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONVÊNIO
101448/2021, FIRMADO ENTRE 0 MUNICÍPIO DE ARAMINA E 0 GOVERNO DO ESTADO DE SAO
PAULO.
ADVOGADO(S):
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e
sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
Estamos CIENTES de que:
1.
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 eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados
abaixo indicados, em consonância 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) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente 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.
Aramina, 26 de janeiro de 2022.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Maria Madalena da Silva
Cargo: Prefeita
CPF: 144.386.268-11 - RG: 24.237.135-8-SSP/SP
Data de Nascimento: 27/08/1970
\J\
Endereço residencial completo: Rua Bráulio de Andrade Junqueira, 677 - Centro - Aramina - SP - CEP:
14550-000
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E-mail institucional: governo@aramiha.sp.gov.br
E-mail pessoal: mariamadalena2021@gmail.com
Telefone(s): 16- 3752-7000
Assinatura:

414- 0‘1(

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: Maria Madalena da Silva
Cargo: Prefeita
CPF: 144.386.268-11 - RG: 24.237.135-8-SSP/SP
Data de Nascimento: 27/08/1970
Endereço residencial completo: Rua Bráulio de Andrade Junqueira, 677 - Centro - Aramina - SP - CEP:
14550-000
E-mail institucional: governo@aramina.sp.gov.br
E-mail pessoal: mariamadalena2021@gmail.com
Telefone(s): 16 - 3752-7000 ,
1,2¡%A.,
ino--Ltr-A. 4/0
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome: ADEMAR RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR
Cargo: CONSULTOR DE VENDAS
CPF: 695.663.056-72 RG: MG 5.280.283
Data de Nascimento: 08/08/1971
Endereço residencial completo: RUA DOS CATETOS, 170, AP 22 D, RIBEIRANIA, RIBEIRÃO PRETO - SP
-CEP: 14.096-010
E-mail institucional: ademar.junior@rodonavescaminhoes.com.br
E-mail pessoal: ademarjunior2007@hotmail.com ADEMAR RODRIGUES
DA CUNHA
Telefone(s): 16 - 3968-3400 / 9-9204-9241
JUNIOR:69566305672
Assinatura:

Assinado de forma digital por
ADEMAR RODRIGUES DA CUNHA
JUNIOR:69566305672
Dados: 2022.01.26 09:29:00 -0300'
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Assunto

RE: AFtAMINA - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ASSINATURA

De
Para

Ademar Rodrigues da Cunha Junior <ademarjunior@rodonavescaminhoes.com.br>
P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.br >

Data

2022-01-26 14:27

•vo PARA ASSINATURA

,
10,43n6CtLiC)C
.:
04

• ASSINAD0_01.2022 - CONTRATO ADMINISTRATIVO RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 454.000,00 - 26.01.2.pdf(1,2 MB)
Fábio, boa tarde!!!!
Segue contrato assinado de forma digital. Por favor verificar se está tudo correto e nos informar por

e-mail.

Att.,

Ademar Rodrigues da Cunha Junior

RODONAVES

Vertdos I Vendedor de Veiculos Novos

CAMINHOES

Cel. (16) 9 9204-9241
UOX

IVECO

Rod. Anhonguero, Km 307,5 (sgroidg Ribeirao Prato)
Tel. (16} 3968-3400 - Ribeirao Preto/SP
www.rodonovescominhoes.com.br

De: P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 07:23
Para: Ademar Rodrigues da Cunha Junior <ademarjunior@rodonavescaminhoes.com.br>; ademarjunior2007@hotmail.com <ademarjunior2007@hotmail.com>
Assunto: ARAMINA - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ASSINATURA
Prezados, bom dia.
Considerando a publicação da homologação do pregão presencial 02/2022 no
dia de hoje, segue anexo o respectivo contrato administrativo para
assinatura.
INSTRUÇÕES:
Favor ler atentamente os dados;
Estando corretos, imprimir duas vias, assinar em todas as folhas e nos
locais indicados e encaminhar para o seguinte endereço,
hen.-/iqprvpr2 7csistemas.com.br:2096/cbsess6667202811/3rdparty/roundcube/? jask=mail&_safe=08,_uid=18033& mbox=INBOX&_action=print8Lextwin=1

icicube Webmail :: RE: ARAMINA - CONTRATO ADMINISTF VO PARA ASSINATURA

26/01/2022 14:29

preferencialmente via SEDEX:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - A/C SETOR DE LICITAÇÕES
RUA DR. BRAULIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, 795
CENTRO
ARAMINA - SP
CEP: 14.550-000

Caso a empresa possua certificação digital, o anexo poderá ser assinado
digitalmente e encaminhado de volta através deste e-mail.
At.te,
Fábio
Setor de Licitações
Rua Bráulio dg Andrade Junqueira, no795 - Centro
CEP: 14550-000
Tel: 16 3752-7002
Aramina/SP
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