
TERMO DE CONTRATO N' O35/2ü16, ílUE ENTR.E St CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
TABAPUÃ E A EMPREsA ARAIJIo & ArìAUIo - comÉRcro DE MÁeurNAs rrDA - ME,
oE ETTVANIIO A AQUTSTçÃO DE TRAïO&ì ÂüRíCOrA

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o
MUNICÍPIO DE ïABAPUÃ, pessoa jurídica cle DÍreÍto Pirblico, inscrita no CNpf sob o ns
45.128.816/0001-33, com sede à Av. Rodoilb Baldi ne BL7, Centro, CEP 15.880-000, na cidade
de Tabapuã, neste ato representada pelo[ir) Prefeito[al MunicipaÌ, Sr[aJ. ]AMII SERON,
portador do CPF na 543"130.758-91 e cÌo R.G. r:e 7.293.291-0 SSP/SP, doravante designada
sitrrplesmente CONTRATANTE e, de crutro lado a empresa ARAUIO & ARAUJO - COMÉRCIO
DE MÁQUINAS LTDA - ME, inscrita no CNP] [MF) soú o nq 07.334.73S10001-34, esrabelecida
à Av. AÌice Pereira Goulart ns 1350, Centro, CEP: 84.900-000, na cidade de lbaiti, Estado do
Paraná, doravante denominada simpÌesmente CONTRATADÀ neste ato representada por
seu Sócio Sr. PRESTES ARAUIO, portador da Cédula de ldentidade ns 8.691 .2g2-5 SSp-pR e
do CPF ne Ü44.626.919-ü3, têm entre si justo e avençado, com inteira sujeição à Lei Federal
ns. 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição de equipamerltos, firmados nos termos da Lei
Fecleral 8"666193 com suas aÌter:ações posteriores, com respaÌclo no Processo cÌe Licitação no
02t/2AI6, Modalidade Pregão Presencial rP 04/2016 e mecliante cÌáusulas e condições a
seguir enunciadas:

clÁusurA P$ÌIMETRA - OBIETO
1.1.. O presente contrâto tem por objeto: Aquisição de T'rator Agrícola destinado à patrulha
Mecanizada vinculada ao Programa PR0DESA, conforme Contrato de Repasse ne
BA 4 67 5 / 2A& f MAP A / CAIXÂ - Conven i o SIC ONV N s 2 5 B 6. 1 0 1.Bg 6g -7 3 / 20L4, cet ebrado enrre
o MunicípÍo e o Governo Federal por interrnédio do MÍnistério da Agricultura, pecuária e
Abastecimento, conforme especificações e qua,rtidacles constantes do Anexo I, tuclo parte
integrante deste processo.

CIÁUSUIA SEGUNDA. DOCUMEI{TOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1.Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização cÌa aquisição, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, Íntegram este
coNTRATo os documentos do Pregão Presencial ns. oqlzot6 - PREFEITURA MUNIçIpAL DE
TABAPUÃ' constantes do Processo ne.02L/201-6, e, em especial, a proposta e os Documentos
de Habilitação do contratado, jnntamente coÌrÌ a especificaçao técnica d-o objeto ofertado.

crÁusurA TERCETRA - REcuRsos oRçAMENTÁRros
3'1, os recursos financeiros para suportar a eficácia do prásente objeto, serão atendidos por
verbas, constantes clo orçamento vigente:
Órgão: 02 - Poder Execntivo
Unidade Orçamentária: 02.18 - Diretoria Munici
Programa: 20.606.002 6.2069 - promoção e Apo
Categoria Econômica de Despesa: 4.4.90.52.00 *
Ficha: n.e 636.
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PREFEITURA MUNIOIPAL DE TABAPUÃ

n" 035/2016, de 09/06120í6.-

3.2. Fontes de Recursos: 05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados - Contrato de
Repasse ns 80467 6120L4/MAPAICAIXA - Convenio SICONV Na 2586.1018963-73 /20L4.

cLÁusuLA QUARTA DA vlcÊNCIA E DA pRoRRoGAçÃo
4.L. ' O Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará por 180 fcento
e oitental dias ocorrendo seu término em 06 cie dezembro de 2016, podendo ser prorrogado
em conformidade com o g 1o, Art. 57 da Lei 8.666/9Z.

crÁusutA eurNTA - pREço E coNDrÇÕËs DE PAGAMENTO
5.1. Pelo fornecimento do[sj objetofs] deste CONTRAïO, a MUNIcIpALIDADE pagará à
contratada o preço certo, irreajustável e no nrontante global de R$ 194.000,00 [cento e
noventa e quatro reaisJ.

$1s - O pagamentc será efetuado através cÌe OBTV [Ordem Bancária de Transferência
Voluntárial em Conta Bancária especifica da empresa vencedora do certame, após a entrega
do objeto que deverá ser acompanhada do respectivo recebimento definitivo e da respectiva
nota fiscal, que será emiüda, contendo na mesma os seguintes dizeres:
a) Pregão Presencial ns O4f28L6; b) PROCESSO Ns 021/2016 e c) Contrato ns
435/2OL6. Contrato de R.epasse de Repasse ne 804676/20L4/MAPA/CAIXA - Convenio
SICONV Ns 2 586.10 189 63 -7 3 / 20L4.

$ 2e - Em caso de irregularidade[sJ no[s) itemfns) clo[s) objetofsJ enrreguefsJ e/ou na
clocumentâção fiscal, o prazo de pagamento será contaclo a partir dafsJ corrèspòndent*s6s;
reguÌarização[ões).

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDTçÕES DE F.oRNECTMENTo E RECEBIMENTS
6.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações do Edital
do Pregão Presencial, após solicitaçâo da contrarante [ordem de compraJ

6.2. os equipamentos serão entregues em local e horário designado pela prefeitura Municipal,
no prazo de até 30 [trintaJdias da emissão cÌa ordem de entrega.

crÁusurA sÉrlua - onRrcAçÕrs na coNTRATADA
7.L- A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por tod.os os danos que venha, direta
ou indiretamente, provocar oLì causar para a CONTRATANTE e/ou para teiceiros, devendo
entregar o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à
iegislação vigente.

7.2- Fìca a CONTRATADA responsável por todos os crÌstos diretos e indiretos relativos à
entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes,
mão-de-obr4 remunerações, bem coÌno toclos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos
cÌecorrentes, ou que venham a ser devidos em razão cÌa avenca.

7'3' A CONTRATADA se compromete a entregar o objeto Ìicitado em conformiclade
exigências previstas no item 24 do Edital de pregão prósenciaÌ n". a4/2a76.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ontrato n" 03512016, de 09t06120í6.-

7'4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habititação e quaÌificação exigidas na legislação;

7.5. Substituir, de forma imediata e às suas expensas, o objeto que não esteja em
conformidade com as especificações da Contratante.

7.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25olo [vinte e
cinco por centoJ do valor inicial atualizado do contrato.

cúusurA orrAVA - oBRTGAçÃo oa coNTRATÁNTE
8.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao
pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente Ìicitação, consoante estabelece a
Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores

8.2 - Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual, à rneclida que for solicitado pela
Prefeítura Municipal.

8.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e quaÌquer ocorrência relacionada com a entrega do
objeto licitado, diligenciando nos casos que exigern providências corretivas

8.4' A CONTF'ATANTE obriga-se a empenhar, quando cla contratação, os recursos
orçamenlários necessárÍos ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a[s)
nota[sJ fìscalfaisJ emitida[s].

CLÁUSUIA NONA. PENAIIDADES PELAs INFRAçÕEs CoNTRATUAIs E INADIMPTENCI,A
DAS OBRIGAçÕES ASSUMIDAS

9.1' O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções,
sem prejuÍzo das previstas no item 26 do Edital de Pregão Presencial n" 0412076:
aJ Multa de 0,33o/s [zero vírgula trinta e três por centoJ do vaÌor de cada pedido, a cada 24
fvinte e quatro) horas de atraso.
b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã pelo período de até S
[cinco) anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Édital.

CLÁUsUIA DÉCIMA - REscISÃo coNTRATUAt
10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos
arfigos 77 a B0 da Lei n.s 8.666/93, índependentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a BB da mesma Lei.

Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e
promover a cobrança judiciaÌ ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de
prejuízos que advierem do rompimento.

cLÁUSULA nÉcrua PRIMEIRA - FoRo
11.1. Será competente o Foro Distrital de Tabapuã, Comarca de Catanduva com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais priviÌegiado que seja para solução de questões oriundas
deste contrâto.
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PLEFEITURA MUNIcIPAL DE TAgnpuÃ
n" 035/20í6, de 09106/20í6.-

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 [três) vias de
igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas
testemunhas abaixo assinadas, para que surLam todos os efeitos de direito, dando-se
publicidade ao ato mediante pubÌicação de seu resumo na Imprensa oficial.

Tabapuã, 09 de junho de 2016.

ARAUIo & ARAUIo - covrÉRcro DE MÁeurNAs rrDA - ME
CONTRATADA

TIAGO PRESTES ARAUIO - Sócio

Nome: DRIANA A REC AURO
CPF. 07 .634.988-1

Nome: WILSON
cPF. 029.1_02.358

4

IAMIL SERON - Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

n' 035/2016, de 09/06/2016.-

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.s O35/2OL6; Contratante: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP- CNP|. no
45.!28.8L610001-33; Contratada: ARAUIO & ARAUJo - COMÉRCIo DE MÁqUINAS LTDA -
ME, CNPJ/MF ns 07.334.73e/0001-34; Licitação Processo ne A2I/2A16 - Modalidade Pregão
Presencial no Aa/2016; Objeto: Aquisição de Trator Agrícola destinado à Patrulha
Mecanizada vinculada ao Programa PRODESÀ conforme Contrato de Repasse na
804676/20T4/MAPA/CAIXA - Convenio SICONV Ns 2586.1018963-73/201,4, celebrado entre
o Município e o Governo Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e
AbastecÍmento, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I; Vigência: a
partir da data de sua assinatura até o dia 06 de dezembro de 20L6; VaÌor total do Contrato:
R$ 194.000,00; Classificação dos Recursos Orçamentários: Órgão: 02 - Poder Executivo;
Unidade Orçamentária: 02.18 - Diretoria Municipaì de Agricultura e Desenvolvimento Rural -
Programa: 24.606.0A26.2069 - Promoção e Apoio às Ativídades da Agricultura; Categoria
Econômica de Despesa:4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente; Ficha: n.s 636;
Fonte de Recurso: 05 Transferências e Convênios Federais Vinculados; Data da assinatura:
09/A6/201.6.- IAMIL SERON - Prefeito[aJ Municipat.- PUBLIeUE-SE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

n" 03512016, de 09/06/2016.

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAçÃO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

CONTRATADA: ARAUIO & ARAUIO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS ITDA - ME

CONTRATO N'IDE ORIGEM): 035/201.6

Objeto: Aquisição de Trator Ágrícola destinado à Patrulha Mecanizada vinculada ao Programa
PRODESA, conforme Contrato de Repasse np 80467612014/MAPA/CAIXA - Convenio SICONV
Ns 2586'1018963-73/2014, celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio
do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento.

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 iulgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para aco*panhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento finaÌ e sua publicação e, se for o caso e de nosso
intêressg para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor,recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficii do Estado,
Caderno do Poder Legislaüvo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, de
conformidade com o artigo 90 cta Lei CompÌementar Estadual n" TA9, de L4 cle janeiro de
1"993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Tabapuã, 09 de junho de 2016.

CO ANTE: MUNTCÍPIO DE TABAPUÃ
ê cargo: IAMIL SERON - PREFEITO MUNICIPAI

E-mail institucional: IiÇitaca.o @tabapua.sp.goy.br
E-mail pessoal: ja1üüüseron{ôhotmail.com

CONTRATADA: ARAU}O &ARAUJO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS ITDA - ME
Nome e cargo: TIAGO PRESTES ARAUIO - Sócio

E-mail institucional : a lva ro @sim oagrotratoges.ç.om.bs
E-mail pessoaÌ: suelen.sinagro{ôoutlook.com
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PreÍ'eilura Munici
Proc.no iX

rotnan" 205 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Anexo Referente a Licitação - Pregão Presencial - 4/20t6
Fornecedor: 7347 - ARAÚlo &AMúJo coMÉRcIo DE MÁeUÌNAs LTDA - ME

Item Cd. Produto Descricão
, Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Valor fmposto Valor Líquido

TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, SoBRT RoDAS 4X4 . EQUIPADo coM MoToR A DIESEL DE PoTENCTA uÍT.TTmÁ
DE 75 CV, PIáTAFORMA PARA OPERADOR, CAPOT4 CAÍvtBiO LATEML COM REDUTO& SENDO (DE NO MÍNIMO) 12
VELOCIDADES A FRENTE E 0B VELOCIDADES A RÉ, FLrOS DIANTEIROS, PESOS TRASEIRO, RETROVISO& 02 KIT COM
DUPLA AçÃO, PNEUS TRASEIROS 18,4 X 30 Rl, PNEUS DÌANTEIROS 12,4 X 24 Rl;

Marca
I 50.00024

MG SOLIS BMSIL MODELO MG
SOLIS 75

2,0000 uN 97.ur;0,0000 0,00 0,00 194.000,00

Total do Fomecedor: 194,000,00

Total Gerah 194.000!00

ïABAPUA, 9 de Junho de 2016.

ARAUJO & ARAUIO - COMÉRCIO DE MÁQUTNAS LTDA - ME
CONTRATADA

TIAGO PRESTES ARAUIO - Sócio

IAMIL SERON - Prefeito Municipal 1
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