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CONTRATO N' 200/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DEjlORTOLANDIA

CONTjiATADA: A. V. P. ROSOLEN

KEQUISIÇÃO DE COMPRAS N' 903/2020

PROTOCOLO WEB N' 8146/2020

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Hortolândia, Estado
de São Paulo, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE llORTOLÂNDIA pessoa jurídica de
direito público interno, sediada na Rua José Cláudio Alvos dos Santos, n' 585, Bairro
Remanso Campineiro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n' 67.995.027/0001-32, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, SANGRA MACIA FAGUNDES
FREIRE, brasileira, casada, Professor de Educação Básica, portadora da Cédula de
Identidade R.G. n' 36.486:?32-2, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n' 448.338.579-87, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa A. V. P. ROSOLEN ME, pessoa jurídica de
direito privado, sediada na Rua Guido Rosolem, n' 110, Jardim Rosolem, na cidade de
Hortolândia/SP, CEP: 13.185-320, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n' 35.373.188/0001-06, neste ato

representada por ALEX VINICIUS PEREIRA ROSOLEN, brasileiro, empresário, portador
da Cédula de Identidade (R.G.) n' 53.122.63 1-1, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob n' 446.939.638-95, doravante denominado
CONTRATADA, findam o .presente instrumento contratual, na melhor forma de direito,
pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1 . 1 . 0 presente Contrato Administrativo é regido pelas disposições contidas na Lei Federal
n' 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela legislação poste11or? e
nos Decretos Municipais pertinentes, aplicando-se supletivamente as disposições de direito
privado, bem como as disposições contidas na Requisição de Compras n' 903/2020 - Proto-
colo Web n' 8146/2020, com fulcro no Decreto Municipal n' 4.369/2020, art. 2', $ único, in-
cisa 11; art. 24, IV, Lei Federal n' 8666/1 993, tudo fazendo parte integrante do presente instru-
naento contratual, como se no mesmo transcritos fossem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
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5.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), e demais custos diretos e
indiretos.

CLÁUSULA SEXTA ESPECIFICAÇÃO

6.1. Para atendimento da solicitação, deverá ser disponibilizado veículo com as seguintes
características:

6.1.1. Um caminhão toco com capacidade de carga de 8000 kg, equipado com baú témiico,
com platafomla hidráulica elevatória com ano de fabricação não superior a 10 anos.

6. 1 .2. O veículo deverá estar em acordo com a legislação sanitária para transporte de produtos
alimentícios CVS 15 de 07 /1 1/1991, e demais legislações vigentes.

6.1.3. Acompanham um (01) motorista devidamente habilitado e um (01) ajudante geral, que
devem apresentar-se diariamente uniformizados com identiÊlcação da empresa

6.1.4. Uma (01) unidades de carrinho para movimentação de carga do tipo armazém
capacidade de carga 300 kg, tamanho da roda: 3,50" x 4", tipo da roda pneu com câmara de
ar, material do aro metálico, comprimento x largura da base 19 x 40 cm, material da estrutura
do carinho metálica, peso 9.90 kg, dimensões totais (C x L x A): 47.00 x 50.00 x 109.00
centímetros.

6. 1 .5. Os serviços deverão ser prestados em consonância como Código Brasileiro de Trânsito

CLÁUSULA SÉTIMA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. O serviço de transporte de gêneros alimentícios deverá ser contratado com aferição de
quilómetros rodados, levando-se em conta jomada diária de segunda à sexta--feira e, em sendo
necessário excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados, com viagens estimadas,
conforme quadro de estimativa do item 7.4.

7.2. A contagem da quilometragem dos itinerários dar-se-á entre o ponto inicial e âlnal, pré
determinados na ordem de serviço emitida pelo Departamento de Segurança Alimentar.

7.3. Por tratar-se de serviço estimado, somente serão pagas as viagens efetivamente
realizadas, bem como, os deslocamentos solicitados, devidamente registrados em formulários
próprios que serão acompanhados pelo expedidos da ordem de serviço.

7.4. Todo e qualquer encargo, sob qualquer título, ficará por conta da contratada. Nos preços
deverão estar incluídos todos os custos pela prestação dos serviços, como combustível,
motorista e ajudante, impostos, manutenção do veículo, seguros e possíveis pedágios. l
7.5. Ao final de mês será aferido o total da quilometragem executada

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal -- Departamento de Suprimentos
Rua José Cláudio Alvos dos Santos, n' 585 l Remanso Campineiro l Hortolândia-SP l CEP: 13.184-472

Te1.: 19 3965-1400 l e-mail: cadastro@hortolandia.sp.gov.br
Página 3 de 20



ws 0ZI ap F eulBçd
iq'AOa aselput?lolioq'ü/ttAt l iq'Ao$'ds'elpuplouoq@)oilsepeo :llvu-o 1 00t71 -ç96t; 6 [ ;'1o.L

+81 í:t :da) l dS-elpuçlol.roH l oilaulduuie) osuPuiatl l S8S .u 'se)uuS sop saAly olpnç13 ?sof ente
soluawlidnS ap o:luauielJeda(l -- ltlossad ap OB:jsaD a olhe.i)sluluipv ap ledlalunl'y e!.ie)aiaaS

sopé-iei)uoo so5}A.ias sop oç5Blai tua aluelpaluoo ep saQ5e81iqo ogS 1 01

\ aXXVIVWINOO va sa05voiaso sva vw13aa vinsnvi=)

aiua8TA ol5etsT8al PP e5iq iod so5aid ap alsnfpai ?iaAeq ovNI t 6

aJ.snfvaH oa - VNON vinsnvi)
lesaidwa up

seislqleqpi} so8apoua ap a 'euçlnql4 'leosH apepliulnSai B aAoidwoo anb ol5pluauunoo(l l €18

lposiy falou

ç Olunf aeiuasaade giaAap epeleiiuo) esaaduua e 'soluauirSed ap olsuadsns ap euad qoS €18

sazTileui no STeijty ap satanbE ouüsaui
'J.dN:) oi3no woo SPPT}Ttua STposTd SPloN opus:lluupe as OBU 'plsodoid eu ope3uasaidp rdN:) ou
oló1losu} ap o.iauatlu o uioo 'a:luauueuole8}iqo 'supl1luia ias anb oliaAap slvoslJ seloN. sy 28

ole.nuo=) op }o:lsa{.)

OTad epplsalp aluauJepTAap a atou?ia5uo eA :loba B sêde 'sp.mlpJ spp OATjluyap oluauilqaoai
op ieluoo B 'euazap B piq seTP (zap) 01 ap sozpid sou soppnlqa Delas s03uautp8pd SO '1 8

OINaiVVOVd aa sa05iaxo) sva VAV.uo vinsnvD

009'Z

elloA a pp} opuapuaaiduioo
'sopepoi soiiauugllnb 00T ap ew! t? suaSelA

ula soldJoTunui soilno a 'plPuçloHOH ap oldlolunui
o agua soTOJ:luaul11p soiau?8 ap aliodsuBI.L

ooo'l ooç

enjOA a ep} opuapuaaiduioo sopepoa
'soi:lauligllnb 00T gle ap sua8elA uio 'seulduiP)
ap put?:llTodoilaui olT8ai a elpu?TouoH ap oTdloTunuu

ailua soTOJluawTlp soiau?8 ap aliodsuBI.L0

009'T 008

soPaPO'd
soaawglTnC)
ap Tesual\
PAj3eUiT:jSg

Tznuy
IBloJ. eAT-lewTlsH

so51Aias sop oç5TiosaC[

so51mas ap BAlleui1lsg Z, Z,

le ap sasaw se sapeplip1lnoad se opueiaplsuoo 's?ui ppeo ap 0EI e 10 ap s?ul oe saluaulHad
so5Tmas sop oluaupiNpl o opelToTlos ?las epelnoaxa wa8e.4auuoTlnb ep a)sa-lB sgdy gZ,

seTP



1 0. 1 .1 . Indicar os produtos alimentícios a serem transportados;

1 0. 1 .2. Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços;

1 0. 1 .3. Atestar a prestação de serviços, para ülns d
nhamento dos serviços prestados;

l0.2. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços
contratados:
l0.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na comia
prevista na Lei Federal n' 8. 666/1 993;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1 1 . 1 . Executar o transporte em estrita consonância com os dispositivos contratuais;

1 1 .2. Retirar e entregar os gêneros alimentícios nos locais detemiinados pela Secretaria, sendo
a licitante vencedora responsável pela carga desde o carregatnento até sua entrega. Quando o
local de origem ou destino for em andar que não o térreo, considerar-se-á que a carga deverá
ser retirada e/ou entregue no piso referente ao local do serviço.

1 1.3. Apresentar todos os controles bem como devolver os conte
realização das entregas;

1 1.4. Higienizar o veículo dentro das norm
07/1 1/199 1 e demais legislações vigentes.

1 1.5. Realizar os serviços com profissionais especializados e treinados;

1 1 .6. Embalar devidamente os bens a serem transportados, quando necessário;

1 1.7. Não transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto desta contratação sem a
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

11.8. Disponibilizar o veículo juntamente como o pessoal para carga / descarga no prazo
máximo 24(vinte e quatro) horas após o chamamento efetuado pelo contratante, a Hnn de dar
início à execução do contrato.

1 1.9. A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento de todas as especificações contidas no
Memorial Descritivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 . A CONTRATANTE poderá a qualquer momento, sem a necessidade de aviso acomp;
nhar viagem para conferência da quilometragem apurada;

e pagamento mediante planilha de acompaa e

ntores e embalagens, após anre

as sanitárias em consonância com a CVS 15 deS aiicia itar]

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal -- Departamento de Suprimentos
Rua José Cláudio Alvos dos Santos, n' 585 l Remanso Campineiro l Hortolândia-SP l CEP: 13.184-472

Tcl.: 19 3965-1400 l e-mai]: cadastro@hortolandia.sp.gov.br www.hortojandi&:sD.iK11]
Página 5 de 20 SM



ws 0Z ap g eulBçd
iq'AOB'as'elpuujo)ioq'.n.nAt l iq'AoS'ds'zlpuelouoq@)oilsepe :lleui-a 1 00t,l-S96E 6 1 :'1o.L

CLt'-t,8['€1 :d3=) 1 dS-e]Pu?]olioH ] o-tlauldtuB3 asuvwat] l ç8ç .u 'soluBS sop saA]y olpn?]) ?sof ente
se:luauxlJdnS ap oluauür:lit3da(l -- leossad ap o!:lsat) a ol5Bi:lslulupy ap ledlalunlN elie)aMaS

à'opuapod 'san8aDua çf soláRIo se 'eTPuçloPOH ap lpdloTunyy eir»}alaid pp OB5ezljeosU e uüoo
oploou ap 'soSed a sopPTTeAP orlas 'osso alsaN lpnleiluoo olslosal pp saluauooap souep a
sepiad iod 'epule 'opuapuodsai 'aualdulpeu! aued B aiqos opelnoleo (Olua3 iod azuTnb) %çl
ap lumuaoiad ou ellnul e ?-as-ipllafns O(ly.LYU.LNO:) o 'olnlJdeo alsap uua:ilqns oilaualid op
.J.. B ..B.. serial SBU sopp3TO soA11oLU sop un ianblenb iod 'olpiluoo oiwry o opTpuTosa'H 'e'tzl

opiooe on:lquu iod 'lo1lalue uiallqns op .J.. B ..e.. spiial suu soppuoloelai soA110ua

sop a]uapuadapu} 'o]ei]uoo o ilpuFosai 'ugquiz] 'çiapod elPugloPOH ap oldJolunJN O Zt,l

€6/90/1ZI ap 9998 .u Tal pp 8Z, pp ou olslAaid auuoyuoo 'se.ilno G

:plPu11oUOH ap ledloTunlN

t?imlayaid pp ol5ezTlposy pp saQóeuTwiaiap spp 'OCÍy.LYH.LNO:) olad '03uauiTiduinosap (a

:0(1y.Lytl.LNO) oe seisoduü} sellnuli SBP 'se:lslAaid sozead sou 'oluau.llqlooaa olu o (p

:olpi3uoo op olssao (o

iOaVIVUINOD
ep aupd iod 'ole.Buda op OE5jpuoo no/a elnsnçTO xanbTenb ap plou?TduiTpeu!(q

:ol5nlosstp no leTolpnfpilxa no (eilaoueuy-oolwguooa
apPplllqeTA e ipAoiduioo e Ocde 'aluaiaduioo ozJnt olad opegolouioq ol5eaadnoai ap
oueld oppluasaidP Elas olu osso) letoTpnr OE3Biadnoai 'atou?lP3 ap ossaoo.íd uia WPralsa anb (p

:lailooo opuenb 'aTo?dsa ianblpnb ap ol5ezluapuT e ollaJlp 'uiopaauaA atuauodoid
ç eqlBO anb umas 'lelolpnfpilxa no lelolpnf ol5eladlalut ap aluawaluapuadapu! 'olp.Duos
o Ojlailp ouald ap iTpulosai ap olTailp ou as-pmasal elpulTOPOH ap oldloTunlN O l t,l

avn.lva.Lx03 0ysl)saa va ' v.LavnÕ vinga vansnya)

[10Z/9t8 'Z ]
.u tal ep souua] sou 'e9TlqBcl ol5eDsTulwPV B Pquoo SOAJSal saiu ap 9 3?id plad 'jlA}O
a OAlleijsluluipP sollquiç sou 'aluauuPA1lafqo sepez111clesuodsai olhas seolplinf seossad sy Z €1 1

610Z ap oiqwaAou ap 8Z ap 60€'t' ou TpdloTunlN olaioa(l ou sepexlJ se olS 'l'€11

SHavaiiVNad sva vaia)wa.L vinga v'insnyn

y(ly.Lytl.LNO=) pp sapepTTlqBsuodsai

sp }nuTuiTP no ea!:lai olu a.LNy.LytlJ.NO=) plad PppzTluai so5}Aias sop ol5pzTTPosU y eZI

:wy alsa lied sopeauiou sFen:le.nulo slposlJ ap alada iod 'souusaui sop OB5elsaad elanoo e ael
.nSasse pies soppisaid so5}mas sop (oliçTP) Ojuauiequeduiooe çiPH a.LNy.LVll.LNO=) V ZIZI

W



ã©.
Prefeitura Municipal de Hortolândia, segundo a gravidade do fato, promover inquérito
administrativo, a ülm de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a CONTRATADA
sqa considerada inidânea, poderá ser suspensa para transacionar com o Município de
Hortolândia, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das
cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO

16. Fica eleito o foro da Comarca de Hortolândia, para dirimir quaisquer dúvidas não
resolvidas administrativamente, com renúncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem as partes de pleno acordo 6mnam o presente contrato em 04(quatro) vias, para
que o mesmo produza todos os devidos e efeitos legais.

Hortolândia, 07 de abril de 2020

FAGUNDES FREIREDRA

,4.0a IÍ.P RoçoLE.l
A. V. P. ROSOLEN ME

ALEX VINÍCIUS PEREIRA ROSOLEN
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