
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA CLAUDIO ROGERIO BARROCA CALDEIRA EPP.  
 
CONTRATO Nº  051/2016  -  PREGÃO 01/16  -  PROCESSO 01/16  -  HOMOLOGAÇÃO: 19/02/2016 

 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade de 
Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02, residente e domiciliado nesta 
cidade de Alvares Machado, SP.  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa CLAUDIO OGERIO BARROCA CALDEIRA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.294.447/0001-95, estabelecida à Rua dos Cravos, S/N, Chacara da Amizade, nesta cidade de 
Alvares Machado, SP, representada legalmente, pelo senhor Claudio Rogerio Barroca Caldeira, RG. 
28.491.532-4,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 01/2016, CONTRATANTE firma com a CONTRATADA no 
fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS, conforme quadro abaixo:  

Item Produto/ Especificação Unid. 
Qtde/ 

anual 
Marca 

Valor 

Unit 
Valor Total 

60 Queijo mussarela  kg 3.000 
Novo 

leite 
16,48 49.440,00 

TOTAL........................................................................................................................ ................................... 49.440,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: 
O presente contrato terá o valor de R$ 49.440,00 ( QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E 
QUARENTA REAIS).  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos proceder a entrega da mercadoria 
quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 
Apesar da quantidade licitada, os itens serão adquiridos parceladamente de acordo com a 
necessidade do município, e deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no 
local.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado no Caixa da Tesouraria da Prefeitura em até 30 (TRINTA) dias após a 
emissão da nota fiscal/fatura. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de se 
restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 



promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
 
209 - Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos serviços da merenda escolar 
339030000000 – Material de Consumo 
01 - Tesouro 
 
210 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
02 -Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
211 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais-VINC 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 
Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 
não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada.  



Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e 
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, 
notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito 
à indenização nos seguintes casos: 
a)  Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 
fusões; 
b)  Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 
transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 
c)  Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
d)  Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 
produtos; 
A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
 
PM – ÁLVARES MACHADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2016 
 

                          
Contratante:  

MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 
     PREFEITO 

 
 
 

Contratada:  
Claudio Rogerio B. Caldeira 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP.  
  
CONTRATO Nº 052/2016   -  PREGÃO 01/16  -  PROCESSO 01/16  -  HOMOLOGAÇÃO: 19/02/2016 

 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade de 
Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02, residente e domiciliado nesta 
cidade de Alvares Machado, SP.  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP,  inscrita no CNPJ sob o nº 
11.892.032/0001-65, estabelecida à Rua Jose Carlos Pimenta, 220, Vila Brasil, na cidade de 
Presidente Prudente, SP, CEP 19040-450, representada legalmente, pelo senhor Rafael Largueza 
Serafim,  RG. 46.802.300-8,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que 
segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 01/2016, CONTRATANTE firma com a CONTRATADA no 
fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS, conforme quadro abaixo:  

Item Produto/ Especificação Unid. 
Qtde/ 

anual 
Marca 

Valor 

Unit 
Valor Total 

1 Alho Puro, triturado sem adição de  kg 300 Cesnik 8,40 2.520,00 

2 Achocolatado em pó  Pct 

com 

400g 

1200 Nescau 5,80 6.960,00 

3 Açafrão em pó Pact 

com 

30g 

120 Copa 0,75 90,00 

4 Açúcar Cristal :  Kg 8.280 Sta.isabel 2,50 20.625,00 

5 Amido de Milho :  Kg 300 Amafil 3,05 915,00 

6 Arroz Parboilizado tipo 1,  Kg 13.000 Tio joão 3,25 42.250,00 

7 Biscoito tipo leite . Pacote 2.000 Marilan 3,55 7.100,00 

8 Biscoito tipo  Pacote 2.000 Marilan 3,55 7.100,00 

9 Biscoito tipo rosquinha de coco   Pacote 2.000 Marilan 3,40 6.800,00 

10 Canela em pó  pura –  Pacote 72 Copa 0,65 46,80 

11 Cereal matinal –  Kg 300 Alcafoods 11,80 3.540,00 

12 Coco ralado branco seco,  Pacote 500 Ingá 2,35 1.175,00 

13 Colorifício –. Kg 500 Copa 3,80 1.900,00 

14 Cravo da índia –  Pacote 72 Copa 0,90 64,80 

15 Creme de Leite  Caixinh

a 
120 Líder 1,60 192,00 

16 Doce em massa tipo Goiabada. kg 120 Tropis 2,05 246,00 

17 Ervilha em conserva  emb  lata com 02kg Lata 

com 

02kg 

300 Fugini 9,75 2.925,00 

18 Ervilha em conserva lata com 280g Lata 

com 

280g 

200 Fugini 1,33 266,00 

19 Extrato de Tomate, . 4,1kg Embala

gem 

plastica 

com   

800 Ekma 13,20 10.560,00 

20 Extrato de Tomate, 350g Lata 

com  
700 Bonare 1,50 1.050,00 



21 Farinha de  Mandioca   Kg 300 Amafil 3,85 1.155,00 

22 Farinha de milho amarela flocada:  Kg 200 Agrobal 2,75 550,00 

23 Farinha de Trigo Especial  Kg 700 Paloma 2,10 1.470,00 

24 Feijão Preto  tipo 1 novo ,  kg 600 Caldo gos 5,10 3.060,00 

25 Feijão Carioquinha tipo 1 novo ,  kg 2.600 Caldo gos 5,60 14.560,00 

26 Fermento Biológico granulado (seco) –  Pacote 100 Fermix 0,80 80,00 

27 Fermeto em pó  químico  Lata 300 Trisanti 1,65 495,00 

28 Flocos para sagú  –  Kg 60 Ms 6,50 390,00 

29 Folha de louro –  Pacote 200 Copa 1,50 300,00 

30 Fubá  de milho mimoso.  kg 600 Agrobal 1,35 810,00 

31 Gelatina sabores Caixa 500 Apti 0,78 390,00 

32 Leite condensado –  Lata 240 Purelac 3,00 720,00 

33 Leite em pó  integral instantâneo  kg 600 Nutricion

al 
18,20 10.920,00 

34 Fórmula infantil de seguimento para crianças a partir do 

6º mes  

Lata 

com 

400g 

240 Nestogen

o 
27,00 6.480,00 

35  Leite de soja em pó,  Lata 

com 

350g 

50 Soymilk 33,00 1.650,00 

36 Maionese vegetal pronta  kg 200 Amelia 4,50 900,00 

37 Macarrão tipo Conchinha  Kg 180 Basilar 4,60 828,00 

38 Macarrão tipo Padre Nosso : Kg 500 Basilar 4,60 2.300,00 

39 Macarrão tipo parafuso :  Kg 3000 Basilar 4,60 13.800,00 

40 Margarina vegetal – com 500 gramas Kg 600 Doriana 7,10 4.260,00 

41 Margarina Vegetal –  com 15kg. Balde 

com 

15kg 

08 Coamo 81,00 648,00 

42 Milho para Canjica kg 200 Ms 2,50 500,00 

43  Milho para Pipoca de ótima qualidade  kg 200 Ms 2,70 540,00 

44 Milho Verde em conserva lata com 02kg Lata 

com 

02kg 

600 Goias 12,40 7.440,00 

45 Milho Verde em Conserva lata com 280g Lata 

com 

280g 

200 Goias 1,43 286,00 

47 Óleo de soja  Lata 4.000 Concordi

a 
3,85 15.400,00 

48 Orégano –  Pacote 180 Copa 3,40 612,00 

49 Pó  para o preparo de maria mole sabor coco Caixa 84 Apti 1,95 163,80 

50 Sal iodado  Kg 1500 Sosal 0,98 1.470,00 

51 Sardinha em óleo – Lata 300 Rubi 2,25 675,00 

56 Trigo para quibe –  Kg 120 Ms 3,90 468,00 

57 Vinagre de vinho tinto  Frasco 

de  

750ml 

600 castelo 2,40 1.440,00 

TOTAL............................................................................................. .................................................................

. 
211.086,40 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: 
O presente contrato terá o valor de R$ 211.086,40  ( DUZENTOS E ONZE MIL, OITENTA E SEIS REAIS 
E QUARENTA CENTAVOS ).   
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos proceder a entrega da mercadoria 
quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 
Apesar da quantidade licitada, os itens serão adquiridos parceladamente de acordo com a 
necessidade do município, e deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no 
local.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado no Caixa da Tesouraria da Prefeitura em até 30 (TRINTA) dias após a 
emissão da nota fiscal/fatura. 



  
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de se 
restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 
promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
 
209 - Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos serviços da merenda escolar 
339030000000 – Material de Consumo 
01 - Tesouro 
 
210 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
02 -Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
211 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais-VINC 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 
Fornecedores.  



Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 
não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e 
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, 
notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito 
à indenização nos seguintes casos: 
e)  Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 
fusões; 
f)  Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 
transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 
g)  Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
h)  Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 
produtos; 
A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas. 
PM – ÁLVARES MACHADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2016 
 

                          
Contratante:  

MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 
     PREFEITO 

 
 

Contratada:  
Daniel Sana Com. E Transportes EPP 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA THIAGO SARAIVA CAETANO EIRELI EPP.  
  

CONTRATO Nº  053 - PREGÃO 01/16  -  PROCESSO 01/16  -  HOMOLOGAÇÃO: 19/02/2016 
 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 
MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade de 
Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02, residente e domiciliado nesta 
cidade de Alvares Machado, SP.  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa THIAGO SARAIVA CAETANO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.655.441/0001-73, estabelecida à Av. Juscelino K. de Oliveira, 3953,  Jardim Maracanã, na cidade 
de Presidente Prudente, SP, CEP 19026-655, representada legalmente, pelo senhor Thiago Saraiva 
Caetano,  RG. 29.740.015-0-8,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o 
que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 01/2016, CONTRATANTE firma com a CONTRATADA no 
fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS, conforme quadro abaixo:  

Item Produto/ Especificação Unid. 
Qtde/ 

anual 
Marca 

Valor 

Unit 
Valor Total 

67 File de Frango cortado em tiras  Kg 7.200 
Vale 

verde 
8,80 63.360,00 

TOTAL........................................................................................................................ ..................................... 63.360,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: 
O presente contrato terá o valor de R$ 63.360,00  (SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA 
REAIS ).   
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos proceder a entrega da mercadoria 
quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 
Apesar da quantidade licitada, os itens serão adquiridos parceladamente de acordo com a 
necessidade do município, e deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no 
local.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado no Caixa da Tesouraria da Prefeitura em até 30 (TRINTA) dias após a 
emissão da nota fiscal/fatura. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de se 
restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 



promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
 
209 - Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos serviços da merenda escolar 
339030000000 – Material de Consumo 
01 - Tesouro 
 
210 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
02 -Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
211 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais-VINC 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 
Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 
não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada.  



Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e 
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, 
notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito 
à indenização nos seguintes casos: 
i)  Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 
fusões; 
j)  Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 
transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 
k)  Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
l)  Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 
produtos; 
A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas. 
PM – ÁLVARES MACHADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2016 
 

                          
Contratante:  

MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 
     PREFEITO 

 
 
 

Contratada:  
Thiago Saraiva Caetano Eireli EPP 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 
 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA JOSE ALBERTO DE CAMPOS BISCOLA ME.  
  
CONTRATO Nº   054/2016 - PREGÃO 01/16  -  PROCESSO 01/16  -  HOMOLOGAÇÃO: 19/02/2016 

 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade de 
Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02, residente e domiciliado nesta 
cidade de Alvares Machado, SP.  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa JOSE ALBERTO DE CAMPOS BISCOLA ME,  inscrita no CNPJ sob o nº 
67.264.044/0001-08, estabelecida à Av. da Américas, 195, Centro, nesta cidade de Alvares 
Machado, SP,  representada legalmente, pelo senhor Jose Alberto de Campos Biscola, RG. 
20.374.763,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 01/2016, CONTRATANTE firma com a CONTRATADA no 
fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS, conforme quadro abaixo:  

Item Produto/ Especificação Unid. 
Qtde/ 

anual 
Marca 

Valor 

Unit 
Valor Total 

76 Pão de leite – com peso de 25 gramas, saco. Kg 2.200 biscola 10,20 22.440,00 

77 Pão de leite – com peso de 50 gramas,  Kg 11.000 Biscola 10,20 112.200,00 

78 Pão Francês - com peso unitário de 25 gramas,.  Kg 2.400 Biscola 10,00 24.000,00 

79 Pão Francês - com peso unitário de 50 gramas,. Kg 10.000 biscola 10,00 100.000,00 

TOTAL........................................................................................................................ ...................................... 258.640,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: 
O presente contrato terá o valor de R$ 258.640,00  (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL 
SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ).   
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos proceder a entrega da mercadoria 
quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 
Apesar da quantidade licitada, os itens serão adquiridos parceladamente de acordo com a 
necessidade do município, e deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no 
local.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado no Caixa da Tesouraria da Prefeitura em até 30 (TRINTA) dias após a 
emissão da nota fiscal/fatura. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de se 
restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 



ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 
promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
 
209 - Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos serviços da merenda escolar 
339030000000 – Material de Consumo 
01 - Tesouro 
 
210 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
02 -Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
211 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais-VINC 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 
Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 
não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada.  



Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e 
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, 
notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito 
à indenização nos seguintes casos: 
m)  Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 
fusões; 
n)  Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 
transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 
o)  Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
p)  Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 
produtos; 
A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas. 
PM – ÁLVARES MACHADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2016 
 

                          
Contratante:  

MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 
     PREFEITO 

 
 
 

Contratada:  
JOSE Alberto de Campos Biscola 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA C.A.S. ARANHA ALIMENTOS EPP.  
  

CONTRATO Nº 055/2016 - PREGÃO 01/16  -  PROCESSO 01/16  -  HOMOLOGAÇÃO: 19/02/2016 
 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 
MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade de 
Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02, residente e domiciliado nesta 
cidade de Alvares Machado, SP.  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa C.A.S. ARANHA ALIMENTOS EPP,  inscrita no CNPJ sob o nº 12.926.998/0001-39, 
estabelecida à Av. da Saudade, 194- Vila Gloria, CEP 19014-010, na cidade de Presidente Prudente, 
SP,  representada legalmente, pelo senhor Jeferson Aranha, RG. 13.259.227-7,  doravante 
denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 01/2016, CONTRATANTE firma com a CONTRATADA no 
fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS, conforme quadro abaixo:  

Item Produto/ Especificação Unid. 
Qtde/ 

anual 
Marca 

Valor 

Unit 
Valor Total 

empresa 

52 Suco concentrado natural sabor caju  Litro 2.200 Da fruta 11,50 25.300,00 Aranha 

53 Suco concentrado natural sabor Goiaba  Litro 500 Sergipe 10,90 5.450,00 Aranha 

54 Suco concentrado natural sabor maracujá  Litro 3.000 Da fruta 12,50 37.500,00 Aranha 

55 Suco concentrado natural sabor uva  Litro 500 Da fruta 12,50 6.250,00 Aranha 

59 PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA –  Kg 3.000 resende 21,00 63.000,00 Aranha 

61 Carne bovina – Acém em cubos  Kg 3.000 Frigo já 14,98 44.940,00 Aranha 

62 
Carne Bovina Patinho Moido congelada com tecnologia 

IQF  
kg 4.400 Frigo já 21,90 96.360,00 

Aranha 

63 Carne bovina – Patinho Moído,  Kg 9.000 Frigo já 16,80 151,200,00 Aranha 

64 CARNE Bovina patinho  bifes/ tiras  kg 4.500 Frigo já 17,89 80.505,00 Aranha 

65 Peito de frango sem osso (filé Kg 4.000 Rico 8,80 35.200,00 Aranha 

66 Coxa e sobrecoxa de Frango SEM OSSO   Kg 2.600 Pioneiro 8,63 22.438,00 Aranha 

68 Linguiça calabresa  kg 200 Aurora 16,80 3.360,00 Aranha 

69 File de merluza IQF  kg 400 Copacol 41,90 16.760,00 Aranha 

71 Mortadela  de frango  kg 2.000 Copacol 11,80 23.600,00 Aranha 

73 Salsicha tipo Hot dog – Kg 3.200 Copacol 5,80 18.560,00 Aranha 

74 Lingüiça toscana –  Kg 400 Frimesa 15,10 6.040,00 Aranha 

75 Empanado de frango com cenoura  Kg 900 copacol 19,50 17.550,00 Aranha 

TOTAL........................................................................................................................ ...................................... 502.964,20  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: 
O presente contrato terá o valor de R$ 502.964,20  ( QUINHENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ).   



CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos proceder a entrega da mercadoria 
quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 
Apesar da quantidade licitada, os itens serão adquiridos parceladamente de acordo com a 
necessidade do município, e deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no 
local.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado no Caixa da Tesouraria da Prefeitura em até 30 (TRINTA) dias após a 
emissão da nota fiscal/fatura. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de se 
restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 
promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
 
209 - Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos serviços da merenda escolar 
339030000000 – Material de Consumo 
01 - Tesouro 
 
210 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
02 -Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
211 – Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 083060036 – Assistência Social 
2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais-VINC 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 



administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 
Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 
não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e 
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, 
notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito 
à indenização nos seguintes casos: 
q)  Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 
fusões; 
r)  Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 
transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 
s)  Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
t)  Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 
produtos; 
A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas. 
PM – ÁLVARES MACHADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 



    
 
                       

Contratante:  
MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 

     PREFEITO 
 
 
 
 
 
 

Contratada:  
JEFERSON ARANHA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 


